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 ןורכז רפס
 תליהקל

 הימולוק
 הביבסהו

 תאצוהב

 הביבסהו היונולוק יאצוי ןוגרא

 תוצופתבו ץראב



 רפסה תדעו

 ,הנח דנייפרדל ,קחצי םואבלטייט ,הנח רבהנייוו ,לחר רבוו ,בקעי רבה

 .יבצ רצינש ,דוד םייח ןרוהנייש ,ףסוי ןרטש ,והיעשי רדפ ,ריאמ סקאל

 .סיהשנמ בקעי ר''ד ,רגיה בקעי ,ןמגרב ואילר"ד :תרוקיבה תדעו

 תכרעמה תדעו

 ,ןמצוש יכדרמ ,רדפ והיעשי ,יונ בד רי'ד ,סקאל ריאמ ,םואבלטייט קחצי

 .רצינש יבצ ,ןרוהנייש דוד םייח ,ןרטש ףסוי

 םיכרועה

 ןמצוש יכדרמ -- יונ בד רד

 "רבד" סופדב ספדנ
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 +. כסצ ןצסְצ --- אגזא תג



 חצנל רוכזל
 אלמל ונשגינ השודק לש טטרבו באוד בלב

 הימולוק תליהקל םסשו די ביצהל -- הבוחה תא

 רפסב תרחייו ונב היחי סרכזש ידכ ,הידוהיו

 .םיאבה תורודל תונורכזה

 -שנו אשינ סוי ותואמ הרבע לבויה תיצחמ

 טויסמ ורורחש לע ולוכ סלועל עדונ רשאכ ,בג

 ולוע תחת וקנאנש םימעה לכ .תיצאנה היחה

 -רקב ודגנ וקבאנו יטסישפ-ינמרגה שבוכה לש

 -ושב אוב סע החוורל ומשנ ,םדמ םיבוקע תוב

 תא לבקל הכ%ז אל ונמע קר .ןוחצינה תר

 סותבש ןוויכ ,ןוחצינ תחמשב לודגה ערואמה

 -ורק ,וניתויחאו וניחא ,וניתונבו ונינב ,ונירוה

 .סשה שודיק לע םשפנ תא ורסמש ונידידיו וניב

 היהיש ,הזה רפסה תאצוה תא ונמוי ךכיפל

 -ש ריעה לע רפסיו ראתי רשא ,בתכבש דע-לג

 ורצי ,ויחש סידוהיה לע ,דוע הנניאו התיה

 דע ,ךבדנ יבג לע ךבדנ -- סמויק תא הב ונבו

 .תרוכה די םסהילע התלעש

 ,הנש םירשע טעמכ ,ידמל הכורא הפוקת

 ןורכצ רפס תאצוהל תונכההו הנתמהה הכשמנ

 .הכאלמה התיה הלק אלו (* תירבעה הפשב הז

 ללוגל ידכמ וניתוחוכ ולדו טעמ-יתמ ונרתונ יכ

 רפסה תדעו ירבח

 הידגרטה תקמוע לכ וינפל התלגתנ המחלמה

 ינולימ תא הדקפ רשא המויאה האושהו

 סינמרגה םיחצורה ידיב ודמשוהש םסידוהיה

 -טנאה סםינכשה ןיבמ סיאמטה םהירזועו

 .םיימש

 תיצהש תפותה שאו סימדה לובמ ךותבו

 לע ,ונריע םג הדחכנ ,תומדא ילע יאדמשאה

 .ףטו םישנ ,םסישנא -- םיידוהיה היבשות תובבר

 רודה תויהל ולרוגב לפנש ,ונרוד ,סלואו

 תלטומ ,הלואגל ןושארהו דובעישל ןורחאה

 קלמעה ונל ללועש המ רוכ%ל -- הבוחה וילע

 -- ונריע ישודק לש סרכז תא חיצנהלו שדחה

 דבאנו ונל היהש המ לכ לע םסלועו סע ינפב

 .םימלועל

 -רוגו הדמתהב תומסרכמ ןמזה תועתלמ םג

 לושכמ םיווהמה ןורכזה סועמעו החכשל תומ

 .תמלוהה הרוצב הבוחה יולימל ךרדב ףגנ ןבאו

 -מוחו םיישפנ ,םיינחור םיישק ונינפל ומרענ

 .סהילע רבגתהל היה ןתינ לקנב אלש ,םייר

 ירודח ,בוט ןוצר ילעב סישנא תרזעב סלוא

 לכה תא תושעל -- הטלחה ישוחנו הבשחמ

 1958 תנשב רואל אצי -- שידייב ''יימאלאק סקנפ,, (*

 .ל"ז לקיב המלש ר"ד לש ותכירעב ,קרוי-וינב
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 -מאמל תודוה ,השודקה הבוחה יולימ ןעמל

 -תהו תדמתמה סתונדקש ,םיאלנ יתלבה םהיצ
 ונחלצה ,תובר םינש ךשמב הליעפה םתוניינע
 הכאלמה המלשוה הנהו .רמגומה לע ךרבל

 .השעמה סשגתהו

 םיבורמה סיצמאמה תורמל יכ ,קפס ןיא

 ,ףקשל לוכי אוה ןיא ,רפסה תנכהב ועקשוהש

 רפסל היה רשפאש הממ טעמבש טעמ אלא

 לכב םהיעוריאו םהיתורוק ,הישנאו ונריע לע

 -בטה תולבגמה דבלמ .סינמזה לכבו םימוחתה

 -ש תורוקמה טועימו העיריה רצוק לש תויע

 סע דחיב ,ןברוחהו שאה ,םדה תולוצמב ועבט

 -בל ,םיעצמא רסוחב סג ונטבלתה ,םייחה לכ

 םסיבר םילותפנו ,םייביצקתו םייעוצקמ םיט

 .רואל האצוההו הנכהה ךילהת לכ לע ורבע

 ליכי ,השענש טעמהש ונא סיוקמ ,ןכ יפ לע ףא

 יפדב אצמי ארוקהו ,ירשפאה הבורמה תא

 ונתליהק לש םייחה תמקיר תיצמת תא רפסה

 .סלועהמ הדחכנש ,הרקיה

 לש סרכז תחצנהל שדקוה רפסב דחוימ רודמ

 לכל ונינפ ךכ םשל .האושב ופסנש ונריע ינב

 ונל ואיצמיש תוצופתבו צראב הימולוק יאצוי

 םסיבורק ,החפשמ ינב ;םהיריקי תומש תא

 -עצל .החצנהה רודמב וללכי* רשא ,םידידיו

 -וכמו לופכ רעצו ונתאירקל ונענ םלוכ אל ,ונר

 םידירש ורתונ אל םסישודקהמ םסיברלש לפ
 םיחצנומה תמישר תאצמנ ןכלו ,סורכויש

 תומשה יוהיז לע לקהל ידכ .רסחב הייוקל

 לא םג ויהיש ןכתיו שידיי ביתכב ורסמנ סה

 םישקבמ וננה םהילע ,תויועטו םישוביש הלא

 .שארמ החילס

 רכזל דע-לגכ ולוכ רפסהו הז רודמ אנ אהי

 -- הביבסהו הימולוק ריעה יפסנ לכ לש סלוע

 .םירכזנ סניא םהיתומשש הלאו וב סימושרה

 לוכש רוביצ לש הכ% העמד וז ונתלועפ אהת

 ופסינש ונריקי לש ,ועדונ אל תורבק יררה לע

 תונחמבו הצבורפש תורעיב יצאנה סוניהיגב

 .הדמשהה
+ 

 לכל םידומ וננה ,רפסה לש רואל ותאצוה סע

 רמוחב ,שעמבו הצעב ונידיב ועייסו ורזעש הלא

 שארב : סולה דע ונעגה םתודוה רשאו חורבו

 -בש יראה ,רורב .י .א ר''ד ,ונריקיל ,הנושארו

 ,תינחורה ותמורתו הליעפה ותרזע לע ,הרובח

 תרשעה לע ,רפסה לש ונכותל ,הל ךורע ןיאש

 זוריזה ירבד לעו ;ולש הריציה ןיעממ ויקרפ

 קחצי ונדידיל .הנכהה תפוקת לכ ךשמב הצעהו

 םסימי השודקה המישמה לע דקשש ,סואבלטייט

 ,לעפ ,םזי ,ןגרא ,תובר סינש ךשמב תולילכ

 האר יכ דע ,ישפנ ןפואב לעפמה סע ההדזהו

 תא עקישש ,יונ בד ר/'יד ונדידיל ; וייח לעפמ וב

 -וידו תימדת ןתמ לש תבשחמה תכאלמב ומצע

 ,הימולוק תליהק לש הלענה התמרל סלוה ןק
 הנח ,רצינש יבצ ,רדפ והיעשי ,סקל ריאמ ונידידיל

 דוד-םייח ,ןרטש ףסוי ,דנייפרדל הנח ,רבהנייוו

 להנמ ,שימרק ףסוי ר'ידל ,רבה בקעי ,ןרוהנייש

 'ירבד,, סופדל ,ךבריוא לחר י'בגל ,םשו די ןויכרא

 לש האנה ותרוצל ומרתש ''טרח,, היפרגוקניצלו

 ורזעו ונתאירקל ונענש ונריע יאצוי לכלו רפסה

 -יינעתהב הלועפה תא וויל -- חורבו רמוחב ונל

 סתלוכ* בטימפ ורזעו תדמתמ הגאדו תונ

 -הו הדותה לע סלוכ ואובי -- הלענה הרטמל

 .השודק הבוח יולימ לש השגרה

 רפסה תדעו



 תודלות





 רורב .י .א ר''ד

 היטוקופ תריב ,הימולוק
 (יפרגואיג רואת)

 ויה 'כה האמה תליחת דע) תיניארקואב "היטוקופ,

 (ע010ג016)) "היצוקופ,ו (תינתור וא תיניסור םירמוא
 ימורדה הצקב שלושמ תרוצב לבח ןייצמ ,תינלופב

 לשו ,1939--19197מו 1772 דע 1340 תונשמ ןילופ לש
 לודגה ובורב יררה וניהש ,(1918--1772) -- היצילג
 .תולובג ןיב דתיכ עוקתו

 הוהמ -- שלושמה לש תיחרזמ-תימורדה עלצה

 המודקה ןילופ ימיב ןמיסש ,טורפה גלפ ,שומר'צ רהנה

 -- היצילג ימיבו היוואדלומ תוכיסנ םע לובגה תא

 .הניבוקוב םע

 רשפא .רידגהל לק אל תינופצה עלצה תא .הניב
 לבא ,רטסינדהו טורפה ןיבש םימה תשרפב וכשמל

 .רטסינדה דע היטוקופ תא םיקיחרמש שי

 הז םש לח אל םלועמו יעבט לבח איה היטוקופ

 ,(תינמרגב -- "זיירק,) הימולוק ךלפ .להנימ תדיחי לע

 ךכ רחאו ט"יה האמב םינשב תורשע םייק היהש |

 (טכירעג-זיירק) יכלפה טפשמה תיב לש טופישה םוחתב

 .היטוקופ תא ךרעב ופפח ,יכלפה םיסמה דרשמ לשו

 ץרא לבח םינייצמ ויהו הז םשב ושמתשה אל שידייב

 .'דנעגעג רעיימָאלָאק, -- הימולוק תוביבסכ וז

 חירצה סע י'יטארטסיגמ,,ה ,ריעה זכרמ

 הרוהאנרוצה יסכר םה ,תיברעמ"תימורדה עלצה

 .(רוחשה רהה)
 םיסכרה לע רבע ,היצילגו המודקה ןילופ ימי בורב

 םע -- תומיוסמ תופוקתבו ,הירגנוה םע לובגה הלאה

 הצח -- תשדוחמה ןילופ ימיב וליאו ,הינאוליסנארט

 -וקובב םג הקיזחהש ,הינמורו ןילופ ןיב לובגה ןאכ

 ליטוק, ריעה םשב םג הארנכ רושק היטוקופ םשה

 ןבומה ילואו יטוק לבח וא יטוק תוביבס ןייצמ אוהו

 ."הניפה לבח, אוה
 -- ללכש ,ר"מק 5/0007כ אוה היטוקופ לש החטש

 ,תינמרגב קריצעב) תוזוחמה תא -- ,הירטסוא ימיב

 ,בוסוק | ,ןי'זי;:צפ | ,הימולוק | :(תינלופב | טַאיבָאּפ



 הימולוק רפס 12

 וחרזמ תאו הקנדורוה זוחמ לש ימורדה קלחה ,ןיטאינס

 .הנרוודאנ זוחמ לש
 זכרמה ,היטוקופ שלושמל םאו ריע התיח הימולוק

 ןמ הקני איה .יתוברתהו יאבצה ,ילהנימה ,ילכלכה
 תיעיברה ריעל הירטסוא ימיב יהתו תאזה הביבסה

 ירחא ,תישילשה תידוהיה הליהקלו היצילגב לדוגב

 תישילש ןפוא לכב -- בוקארקו בובל תוריבה יתש
 ילכלכה ןכרעב הילע ולע תורחא תוליהק םא םג ,ןינמב

 .יתוברתהו
 הז םימילשמה ,םינוש םיקלח ינש םייוצמ היטוקופב

 ,הילודופ רושימל ךשמה אוה ןופצה .המ תדימב הז תא

 -לקחה תספות ןופצב .תיררה ץרא אוה םורדה וליאו

 קר םורדבש תעב וב ,םיבחרנו םיפוצר םיחטש תוא
 וא רעי אוה ראשהו תואלקחל םייואר םה םיקמעה

 ,הלאה םיקלחה ינש ןיב ךוותב תנכוש הימולוק .הערמ

 .םהיתורוחס תא הפילחמו םהיניב תכוותמ

 ףדועהו םדאל ןוזמ יד החימצמ הניא םורדה תמדא

 ,ןכ יכ הנה .םורדבש ןוערגה תא הסכמ וניא ןופצבש

 לכאמל -- ץוחה ןמ חטחו ןופש איבהל ךרוצ דימת היה

 הקפסא .המהב לכאמלו רכש לושיבל -- חרועשו ,םדאה
 הירטסוא ימיב ןגדה תא ואיבהש ,םידוחיה ידיב התיה וז

 םג םה .הילודופמ -- ןילופ ימיבו ,הינמורמ רקיעב
 תיצחמבו תוטושפ םימ תונחטב םדוקמ ,ןגדה תא ונחט

 ןמטיל) םירישע םידוהי ומיקה ט"יה האמל הינשה

 תונחט (ףאדייב בקעי ,גרעבנעטראג השמ ,רעלטערב

 .היטוקופל חבושמ חמק וקפיסש תוניברוט םע תושידח

 לש םיכומנה םיקלחב ,ץיקב םחה םילקאל תודוה
 תינלופב הזדורוקוק) סיאמ היטוקופ תלדגמ ,לבחה
 רפכבו ריעב םיינעה םחל אוהו (תיניארקואבו

 ,םלוא .םירחאה ןילופ ילבחב ךכ ןיאש המ -- הינמורב

 היסולכואה יכרצל יד ןיא (סרית םג תירבעב) סיאמ םג

 הירטסוא ימיבו עקרקה תוירופל סחיב ידמ הפופצה

 תונחט קר וקסע ותניחטב .הינמורמ ותוא םיאיבמ ויה
 -יארקואב "יאלאמ, ארקנה ,םחל םיפוא סיאממ .תונטק

 ,"השלוק, תארקנה הסייד םג םילשבמו שידייבו תינ
 .הילטיאב "הטינלופ,הו הינמורב "הגילאמאמ,,ה איה

 םירהל ץוחמ ,לבחה לכב םילדגה ,המדא יחופת

 יכרצל םיקיפסמ ,ךרעב 'מ 8007מ הלעמל -- םיחובגה

 ,טריפס תיישעתל ףדוע טעמכ ןיא לבא ,םדאה לכאמ
 .ןילופ יקלח רתיב תולודגה תוזוחאב גוחנ היהש יפכ

 ,םיניארקואה יפב "הקרובדנמ, ןאכ ארקנ המדאה חופת

 -נארבמ הנושארב םידופתה תאבה בקע השבתשנש הלמ
 ,יאדוב אצמיי ,היטוקופ ידוהי ןושל קדבית םא .גרובנד

 -רובעדנאמ ו המדאה חופתל "עקרובעדנאמ, םשהש
 .לבחה לכל ףתושמ היה ,םידופתמ םחלל -- "קינע'צ

 יחופתל םיארוק ויה ,ברעמל האלהו וואלסינאטסב
 .קינעווובלוב -- ונממ יושעה םחללו "עבלוב, המדאה

 םידוהי המכו אוציל ףדוע ריתוה תוינטק לודיג

 תרצותמ ןמש ."הילוסאפ,ל אוצי ירחוס ויה הימולוקב
 ,שידייב קינע'צנו'צ) תוינמח יניערגמ אב לבחה

 שידייב זובראה) תעלדו (810מ602ת1א -- תינלופבו

 -יטימירפ דב יתבב ותוא םירצוע ויהו (תיניארקואבו
 םגהו .תיניארקואמ -- שידייב סעציניעלוא | ,םייב

 ד-כואה ברקב בחרנ שומישב ויה םירכזנה םילודיגהש

 ושמתשה אלש טעמכ -- םידוהיה ירה ,תימוקמה היסול

 .הלא םינמשב
 היטוקופב שמשמ לכאמ יכרוצ קופיסל בושח רוקמ

 -תות םיאלמ הימולוק יקוש ויה ,ץיקה אובב .רעיה

 *יצוגוג, דוחיב ,םירחא לכאמ יריגרגו רב-לטפ ,רעיה
 .ברעמבש םיטאפראקה תורעיב ףא םייוצמ םניאש

 הנשה לכל תוחקרמו םיצימ תוניכמ ויה תיבה תורקע
 יטאפראקה רעיה קפסמ תוירטפ םג .הלא םיריגרגמ

 .היטוקופ ךותמ אוצי תרוחסל ושמיש םה ףאו עפשב

 ץוחמ ,הירטסוא ימיב ויה אל םיחבושמ ירפ יצע
 םורדמש בו'צולקב דוחיב ,םירפכ המכב םיבוט םיפיזשל

 תארקנש תחקרמ ויתסב וניכה םהמ  ,הימולוקל

 .םחלל חרמימכ בורל תשמשמה (20₪1610) לעדיבופ

 ,וז תחקרמ ןמצעב תוניכמ ויה תונוגה תיב תולעב

 ףא ויהש ,ןכתי .קושב םג הגישהל היה רשפא לבא

 .וז הרוחס םיאציימ
 םילוצוהל קר ,םיבוט םינזמ וניא היטוקופבש הנקמה

 יליבשב אשמלו הביכרל בוט ץוג סוס שי םהירהב

 דוחיב ,ברעמל הימולוקמ וחלשנ תאז לכב .םירהה
 ויה קושה ימיב .םיריזח דוחיב ,תומהב םג ,הניול

 םיריבעמו םיריזח םירכאה ידימ םינוק םיריזחה ירחוס

 הנחצ ידכ ךות תבכרה תנחתל םירדע-םירדע םתוא
 .ריעה תובוחר תא השעמ תעשב ואלימש החירצו

 ,ברעמל אצוהש ריזחח רעשב רחסמב קלח היה םידוהיל
 םינוורפ ורפת םידבועמה םישבכה תורועמ וליאו

 םיחלשה תא .םירכאל םיעבוכו תויזח ,םילועמ םידוהי
 םידחא תואקסרוב יתבב ודביע םיסוסהו רקבה לש

 .םידוהי ידיב ויהש הימולוקב

 תפילקו רעיה ץע היה ריעל בושח הסנרפ רוקמ

 היה םינשב תואמ .תורוע דוביעל תשמשמה םינראה
 השורדה האובתה תוינקל ירקיעה רוקמה -- חלמה אוצי
 ילגרל תומוקמ המכב שי חלמ ימ תונייעמ .םחלל

 תונייעמה םה רתויב םירישע .היטוקופב םיטאפראקה

 םהש דע םיחיתרמ םימח תא .ןיטאילדו ןי'צנאלבש

 אצוהש חלמה תרומת .חלמה ראשנ זאו -- םידאתמ
 תורזוחה תולגעה ויה ,רטסיינד רהנל רבעמש הילודופל

 חלמה היה הירטסוא ימיב .האובת תואיבמ םשמ

 הרקיעב התשענ הצפההו ,הלשממה יידיב ןילופונומ

 .תונועמקב ןהו תונוטיסב ןה -- םידוהי ידיב

 טפנ בואשל ולחה ,ט"יח האמל ןורחאה עברב

 םורדמ תאצמנה הקסרוגנוו הדובולסבש תוראבמ

 תא תרשקמה לזרב תליסמ הללסנו הימולוקל ברעמ



 3 הימולוק רפס

 וקקיז טפנה תא .תוראבה םע ריעבש תבכרה תנחת

 וקלו הקסרוגנור הדובולסל הבורקה הרייעה ,ןי'זינ'צפב
 ורכ .הימולוקל םורדמ מ"ק 8-כ ,ןישימ רפכב .הימול

 ירחא בזענ הרכמה לבא ,םוח םחפ ט"יה האמה ףוסב

 המצע תא הקידצה אל הקפההש ןוויכ ,רצק שומיש

 הביבסל סנכנש יטייבוסה ןוטלשה .תילכלכ הניחבמ

 וקל ןישימ תא רביחו םחפה תיירכ תא שדיח ,1939"ב

 .ןי'זינ'צפל ב"הסמ

 הימולוק םשה

 010עוִג םשה לש תינלופה הרוצה איה הימולוק

 יפל יאדוב םיבתוכ םיסורה .תיניארקואב םשה אוה ןכו

 תורוקמב .הימולוק-הימדולוק ,םהלש םינשי תורוקמ
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 תויזעול תונושל תעפשהו הלכשהה ינפלש םיירבע

 רחאו ,איימילאק ,יימאלאק ,יימילאק ובתכ ,בתכבש

 ובתכ ,לוגס דוקנ םוקמב "ע., לש שומישה ץופנשכ ךכ

 רודה ינב ובתכ ךליאו הלכשהה תפוקתב .עימילאק

 רוקמ לע .תינמרגב 010208 ומכ אעמאלאק שדחה

 ,ןאמולוק היה ריעה דסיימש הרעשה שי ,ושוריפו םשה
 ,יסור ךיסנ לש ותרזעל 1199-ב אבש הירגנוה ךלמ

 אל .וצראל רזחו לשימשפ די לע הסובת לחנ לבא
 עסמ ימיב ריע דסי רז ךלמש תעדה לע לבקתמ

 לש ונושלמ אלא ,יוואלס וניא םשהש ,ןכתי .המחלמ
 ירהו ,םימעה ידודנ ימיב ןאכ ורבעש םימעה דחא

 תאצמנ ובש ,םירטאטה רבעמב וא הצינולבאי רבעמב
 קמעל טורפה קמעמ רמולכ ,ןייסאיל הטחורובמ ךרדה
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 אלל ריכזמ ןי'זיני'צפ םשה .םינוש םימע ורבע ,הסיטה

 ומחלנש םייניפדורגוא םיטבש ,םיגעצפה תא קפס
 טורפ םשה םג .םיסורבו םיטנאזיבב 11-9 תואמב
 .יוואלס וניא םיטאפראק םשהש םשכ ,יוואלס וניא

 םידוהי תעפוה ינפל בר ןמז תומשה ושבגתה ןפוא לכב

 .םיוואלסה יפמ םתוא ולביק םהו הביבסב

 הימימו המילקא התמדא ,ריעה לש יפרגואיגה הבצמ

 דראקה ילגרלש תוברה םירעהמ תחא איה הימולוק

 ,םיכרדו םיקמע לש םאצומ די לע |,םיטאפ
 ןיב ירחסמה ךוותב תונכושה ,םירהה ךותמ םיאצויה

 החותיפב .םהל ןופצמש הלפשה וא המרה ןיבו םירהה

 קלח םידוהיה ולטנ םירעה לש ןלודיגבו הלכלכה לש
 .םינשב תואמ ךשמב בר

 ינופצ בחור 31*48 : הימולוק לש יפרגואיגה הבצמ
 קוחרה וקב תנכוש איה .'ץינירגמ יחרזמ ךרוא 25"דו
 הילא סחיב רחאמ םירהצה עגרו ,םילשורימ 5
 'מ 285 ןיב אוה -- םיל לעמ ריעה הבוג .הקד 41-ב

 'זיברו רפכהו ריעה ןיב לובגה לע ,טורפה תפש לע
 .לזרבח תליסמ תנחתל ןופצמ 'מ 300דכו

 ןוויכב ןאכ םרוזה ,טורפ רחנל חרזממ היונב ריעה
 רהנה דע םיעיגמ םניא ריעה ינינב .חרזמ םורדל

 עינהל ידכ ונממ תפעתסמה הלעתל קר אלא ,ומצע
 תובר םינש תכייש התיהש ,הלודג הנחט ילגלג תא

 הנחטה םש לע .(וישרויו גרבנטראג השמ) .םידוהיל

 .הנחטה תלעת רמולכ ,"הקבונילמ, הלעתל םיארוק
 ויהש םידוהי יפלא ץיק ימיב םימוה ויה הלעתה תודג

 הדיל םיכרוע ויה הנשה שארבו ,הב ץחרתהל םיאב
 חטש ערתשמ רהנהו הלעתה ןיב .ךילשת תליפת

 הברע יחיש ךבס הסוכמ וטועמו ץצח ובורש ,בחרנ
 ריעה שרגמל ץוחמ -- קוניראז ארקנ הז חטש .ףוסו

 ויה קוניראזב .(1,6תַשג) יגנל תינלופב וארק ךבסה תאו
 םינלטבו םירענה יניע תא וכשמש אבצ יליגרת
 ךותו םיטנדוטס םילייטמ ויה "יגנל,ה לא .םירגובמ

 תדוגא ימיב ,לשמל) םיחוכיו םיתעל םש םיכרוע ךכ

 האמה תישארב םיידוהיה םיטנדוטסה לש רתסה
 .('כה

 םהבש לודגה :םילחנ השולש םירבוע ריעה םוחתב
 -- הצבוקטאיד רפכה לובג לע ,ריעל ברעממ םרוז
 רמולכ ,הציגירק לחנ ארקנ ינשה .הקיימולוק ומשו

 הימימש הלודגה ראבה די לע רבוע אוה יכ ,ראבה לחנ
 וניה הז לחנ .ריעה לכ הבאש םהמו ,היתשל םיבוט
 ףעז ימשג ירחא לבא ,הנטק םימ תילולש םצעב
 אוהו שי ,ביבאב םיגלשה תרשפה םע וא ץיקה עצמאב

 ישילשה לחנה .םיבר םיתב ףיצמו ויתודג לע רבוע
 ,הינאבאלק םידוהיה יפב ארקנש ,ריעה לש החרזמב
 רמוכה רצח -- עמשמ ,(21608ת18) הינאבלפ רמולכ

 -ורה תילותקה היסנכהמ תכשמנ איה יכ ,ריעה לש

 קד חורס חוליק אוה הז לחנ .החרזמ -- תימ
 וזוקיג חטש יכ ,הברהב לדג וניא זוע ימשג ימיב ףאו
 .ןטק

 ךא ,םינטקה ויגלפו טורפה ףחס איה ריעה תמדא

 ,הרופא הלוחכו הבוהצ תיסרח םיאצומ תוראב תריפחב
 סרח ילכל הבוט ,הבוהצה תיסרחה .ץצח -- התחתמו

 בוברעל וא דויסל םישמתשמ -- הלוחכב וליאו ,םינבלו
 ('דרע עולב.) הלוחכ המדא הל וארק םידוהיה .דיס םע
 .קושב התוא םירכומ ויהו

 םה לבא ,ריעה לכב בר אל קמועב םייוצמ םימ
 םניא ,םירחא םיחלמו לושיב חלמ םכותב םיליכמ
 ויה םימ יבאוש .הסיבכל םיחונ אל ףאו היתשל םיבוט
 ראבב ואלמנש תויבח ךותמ םידוהיה יתבל םימ םיקפסמ

 היסנכה האצמנ הילע ,העבגה ילגרלש הדיחיה הבוטה

 כ"חא ,תילותק התיה הירטסואו ןילופ ימיב) תינויה
 םאה לע תודגא ויה םיניארקואל .(תיסכודותרואל הכפה
 התוכזלש הארנכו ,הזה םוקמב העיפוהש השודקה

 םעפ .וללה םיבוטה םימה לש םתואיצמ תא םיפקוז

 עודי היה גחהו ,וז היסנכל לגרל םילוע ויה הנשב
 םא) "הצידורוהוב, גח -- יניארקואה ומשב םידוהיל

 םימה תביאש .תויונחל עפש ומע איבהש (םיהולאה
 םימ יאשונ םג ויה .תידוהי הסנרפ התיה םתקולחו
 .םיבורקה תובוחרל ףתכב

 תיישעתב ךא ,םידוהי ידיב התיה םינבלה תיישעת

 רפס תיב םייקתה ריעב .קלח םהל היה אל סרח ילכ

 ,(82%01ג 0:87ת6878%8) םיחבושמ סרח ילכ רוצייל
 וקסע אלו ,(םירטסואה ימיב) וב ורקיב אל םידוהי ךא
 .םיטושפ סרח ילכב ורחס לבא ,וז הכאלמב

 בוקארקל האוושהב יתשבי אוה הימולוק לש המילקא

 ץיקו ףרוח ןיב םידוגינה הב םילודגו ,בובלל וליפאו
 ,ראוני לש תעצוממה הרוטרפמטה .וללה םירעב רשאמ

 .תולעמ 19--28 ילוי לשו תולעמ 15--2- ןיב איה
 אופיא אוה םיינוציקה הנשה ישדח ןיב עצוממה לדבהה
 20"כ אוה יתנשה טלחומה םומינימה .תולעמ 3

 םיעקשמה .תולעמ 30: דע הלוע םומיסכמהו תולעמ
 םה ,ץיקה לש הנושארה תיצחמב הלח םתרבגת רשא

 לבא ,למרכה רדהב ומכ ךרעב ,עצוממב מ"מ 0

 ימי רפסמ .םילודג הכ םניא הנשל הנשמ םילדבהה
 תוחור תויוצמ ףרוחב .הנשב 1507-כ אוה םיעקשמה
 םוחל תודוה .םהינפמ ןגמ ןיאמ ,ןופצמו חרזממ תורק

 לישבמ ,ץיקה לש הינשה תיצחמב םימשגה תוטעמתהלו
 הקזח חורמ םינגומ תומוקמב .בטיה (סרית) סיאמה
 ויה תוינבגע ;םיקסרפא םיחילצמ ,החירפה תנועב
 זא לבא ,ט"יה האמה ףוסב רבכ תוקריה קושב תועודי
 .תודימא תוירצונ רמולכ ,"תוצירפ, קר ןתוא ונק

 .רתויב ץופנ רצות תויהל וכפה ןה ןכמ רחאלש םינשב
 קבט רוסיאב וא רתיהב םש םילדגמ ויה הביבסב
 .טושפ
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 יילאנאק,,המ קלחו וגיקסניפרק צאלפ ,קנירה

 ריעה לש הרובחתה יקרוע

 ריע התויהב ,הימולוק התיה העונת תבר רחסמ ריע

 הבושחה ךרדה .תובושח םיכרד תמוצ השמשש תידוהי

 םיכשמנה (1866 זאמ) לזרבה תליסמו שיבכה םה רתויב

 -אטסל םיכלוהו ,רוחשה םיהמו היוואדלוממ ,ץיבונר'צמ
 ,הניולו בוקארקל הברעמ םשמו -- בובללו וואלסינ

 -- בובלמ וא ;הפוריא תשבי לש יברעמה הצקה דעו
 הימולוק :רמוא הווה .יטלאבה םילו השראול ,הנופצ

 .הנושאר הגרדממ ימואלניב העונת קרוע לע תבשוי

 ,םנמאו .לודגה םלועל היטוקופ לש רעשה הניה איה
 ,הימולוקב םילודגה םירחוסל ויה םיימואלניב םירשק

 ינב םא ,הקיר תינתרק תוראפתה וז התיה אל יאדובו

 ךרע תולעב ,תוערואמ לע תועידיש ורפיס הימולוק

 האמה תישארב דארגלבב ושחרתהש ירחסמו ינידמ

 ,הימולוקב םימיוסמ רחסמ יתב ידיל אובל ומידקה ,'כה

 ! בובל ינותעל ועדונש םרטב דוע

 הטלשש ,היקרוט םע וליפאו הינמור םע רשקה

 שגרומ היה ,ט"יה האמה עצמא ירחא דע הינמורב

 םא ,הימולוקב םייוצמ ויה םיתיז .קושב ףא הימולוקב

 ירחא ,םלכאל ולגרתה םיבר ירה ,ןאקלאבב ומכ אל

 .הנושארה םעפב םומעטשכ הליחבה לע ורבגתהש

 הינמורמ ץיקב םיעיגמ ויה -- םימודא םיחיטבא
 ץאלאג יגד ויה הירטסוא ימיב .קושב תומירעל ומרענו
 וב לכ תונח ;ףףרוחב תותבשב םידוהיה ןחלוש לע םילוע

 לחרזמה םשב הארקנ ,ט"יה האמה ףוסב תמייק התיהש

 "ראזאב,ב תונקל םיכלוה ויה הימולוק ישנאו ,"ראזאב,

 .אטשוקב ומכ

 .ותונחמ ,היקרוטמ הימולוק ינב ולכא םיקתממ

 אשנש ,שוברת שבוח -- ידרפס ידוהי ,"יקרוט, לש

 ט"יה האמה ףוסב שיאה היה ןקז .הימולוקב השא

 תויקרוטה תיראש המלענ ותיאו 'כה האמל סנכנ אלו
 הניבוקובש העשמ ,תורוד לש תרוסמ ול התיהש

 .יקרוט לבח התיה הבורקה

 ,הינמור תודהי לש ןילופורטמה ,יסאיו הימולוק ןיב
 .תינחור ןילמוג-תעפשה ךכ ידי לעו תוחפשמ ירשק ויה

 ןויצ תביח תעונת לש הרשבמ ,שביוט ביל הירא 'ר
 ינברל דכנו ןינ היה ,לצרה תארקל םינענה ינושארמו

 םע ותודליב רזחו היבארסבב רדנבב דלונ -- יסאי

 תיילע ידיזלע עפשוה קפס אלל .היטוקופל וירוה

 .הינמורמ בקעי"ןורכזו הניפ שאר ידסיימ

 רהנ קמע תא בובל--ץיבונר'צ וק בזוע הימולוקב

 דע -- היצילגבו הניבוקובב רבוע אוה ובש ,טורפה

 קמעו רטסינדה רבעל ,הברעמ הנופצ הנופו ,הימולוק

 ,תרחא ךרד הלוע ןאכ .ויתורוקמל בורק דע ,טורפה

 תוחפ לבא ,איה םג ימואלניב ךרע תלעבו המודק

 ח"יה האמה ףוסב .םדוק והונרכהש וקה ןמ הבושח
 האמל תונורחאה םינשבו ,יטאפראקה שיבכה הפ ללסנ

 תא המידקה בּובאלסינאטס .לזרב תליסמ הללסנ ט"יה
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 הרבע ןכ ינפל לבא ,הירגנוהל לזרבה-תליסמב הימולוק
 ךרד הילודופו היטוקופ ןיבו הירגנוה ןיב העונתה
 ינפ לע ,הסיטה קמעל טורפה קמע ךרדב ,הימולוק
 ורבע םג הבש | ,טגיס ד ןייסאי ד ןי'צילוקימ ד ןיטאילָאד

 .םיניבה ימיב םירחוסו םידדונ םיטבש
 .הימולוקב התליחת -- ירגנוה ןייב רחסמה תרוסמ

 הזמ טגיסו הזמ הימולוק .םייניבה ימיב דוע הארנכ
 רחסמל הירגנוהו ןילופבש לארשיב תוהמאו םירע ויה
 רצק ליעמ ישבול ,שוראמראמ ידוהי .תינחור העפשהלו

 הפיטק יעבוכ ישבוחו היצילג ידוהי לש "ןאטפאק,,המ
 תוליסמ תויה ינפל -- םיגחה ישדוחב ורבע ,םיחוטש
 ,הימולוק ינפ לע הביכרב -- ץינ'זיובו בוסוקב לזרב
 "ובו היצילג יקידצ ,םהיתובר ינפ תא ליבקהל םעסנב

 .הניבוק
 היצילגמ תורישע ויה הזמ הירגנוהו הזמ היוואדלומ

 הימולוק ידוהימ םיטעמ אלו ,טרפב היטוקופמו ,ללכב
 רילעופ .העובק וא תינמז הדובעל הלא תוצראל ואצי
 הינמורב הדובעל םיעסונ ויה ,םיניארקוא רעיו הדש

 .הימולוקב ידוהי ןכוס לש וכוויתב
 הימולוק תשמשמ ,םיימואלניבה םיוקה ינשל דבלמ

 רהה ךותל תישילשו היינש הגרדממ םיכרדל תמוצ

 .הנופצ -- הילודופלו ,המורד -- יטוקופה
 רוס )1 :םיגלפ השולש ריעל םורדמ םיכשמנ טורפל

 גלפה לש וקמעב .הק'צול (3 ,הקניטסיפ (2 ,הקבופ
 ןי'זינ'צפל לזרב תליסמ םג וילעו שיבכ רבוע ןושארה
 םינפל הכישממ ךרדה רשאכ ,הקסרוגנור הדובולסלו

 לובגה תאו םימה תשרפ תא תרבוע הניא לבא ,רהה

 .שורומראמ לבחל
 הרייעה ןמ ,וילע דיעמ ומשש יפכ ,אב ינשה גלפה

 רבח-דימלת ,רניטסיפ ביל יבר לש וריע) ןיטסיפ
 וז הרייעל ךרדה לבא ,(הימולוקב רובקה ט"שעבל
 רצ הקניטסיפה קמע יכ ,הק'צולה קמעב רתוי החונ

 .ןוילעה וקלחב

 ליעל רבכ הונרכזהש ןישימ תבשוי הק'צולה קמעב

 הק'צולה קמעמ .בונולבאי"טָא'צפוטס הרייעה הירחאו
 .המש לע ארקנה ,קמעבש ןיטסיפל םיעיגמו רהב םילוע

 .בוסוקל העיגמו רה לש בג ךרדה הצוח ןיטסיפמ

 לבח לש זכרמ ,רהה םינפבש תורייעב הלודגה יהוז

 ,דחוימ בינב תיניארקוא רבדמ הז יררה טבש .םילוצוהה
 .םינמורל המודו םיוואלסהמ אוה הנוש ועזגב לבא

 הנקמ לודיג לע רקיעב איה ,םילוצוהה לש םתסנרפ
 קוש הווהמ בוסוק ריעה רשאכ ,רעיה תדובע לעו
 היה בוסוקב .הלא הלכלכ יפנע ינש לש םתרצותל
 -לתמ םיקידצ תלשוש לש בשומו בושח ידוהי זכרמ

 .ט"שעבה ידימ
 םע בוסוק תא תרשקמ ךומנ םירה-בג לעמ ךרד

 ןיבש לובגה ריע ,שומר'צה קמעב תמקוממה ,יטוק
 (הניבוקובב) תנכוש שומר'צל רבעמ .הינמורו ןילופ

 לש בשומ ,תידוהי הרייע איה םג התיהש ,ץיע'זיו
 .םיקידצ תלשוש

 וסיג ,ןושרג יבר לש וריעכ לארשיב העודי יטוק
 ץראל תידיסחה היילעה ץולח היהש ,ט"שעבה לש

 :תידוהי הידגרטל הרע יטוק התיה 1939 ויתסב .לארשי
 ןכו הידיקפ "נומהו ןילופ תלשממ ירבח ורבע ןאכ
 ,םינמרגה ברחמ םסונב ,לובגה תא םירחא םיבר םינלופ
 הלחה הזבו ,רבעמה תא םינלופה וענמ םידוהיהמ לבא
 הרגסה ,םהיחצרמ ידיל םינלופ י'ע םידוהי תרגסה
 .םינש ששכ הכשמנש

 םיצע תורבוד לש הבר העונת התיה שומר'צב
 ,בר קלח היה םידוהיל .רהבש תורעיה ןמ ודרוהש
 השקה הדובעב םג אלא ,ץעה תיישעתבו רחסמב קר אל
 .ןתכלוהו תורבודה תרישק לש

 לודגה ילוצוהה רפכל ךרד תרבוע שומר'צה קמעב
 המייקתה ןכו ,ןוטלשה לש ילהנימ זכרמ היהש ,היבא'ז
 ןאכ ענמ הרוהאנרו'צה לש םוסחמה .תידוהי הליהק וב
 ןיב ימואלניב "יעבט,  לובג הוויהו הירגנוהל רבעמ
 .רגה ץראל ןילופ

 תליסמו שיבכה רתויב םיבושח ןופצל םיכרדה ןמ
 -- םשמו קי'צשילאז ד הקנדורוה 7 ץייזדזובגל לזרבה
 - הצינליגאי ד הטסולטל --  רטסינדה רשגל לעמ
 תליסמ .הילודופ םע רשקה תא םיווהמה ,בוקטרו'צ
 תרבוע ,הירטסוא ימיב התנבנש ,קי'צשילאזל לזרבה

 החפסג רשאכו ,הניבוקוב לש המוחתב םירטמוליק המכ
 לש הנוצרב יולת רשקה היה ,הינמורל הניבוקוב
 .הינמור

 תליסמ -- םייגטארטסא םימעטמ -- הללס הירטסוא
 .הירגנוחו היטוקופ םע תילודופ תא תרשקמה לזרב

 .לזרבה תליסמב רשקה םג קספנ ,הירטסוא תליפנ םע
 ןמו ,בושח יאבצ זכרמ הימולוק התיה הירטסוא ימיב
 .םתסנרפמ קלח ןיפיקעבו םירשימב םידוהי ובאש אבצה

 םילייח .םידודגה לש םהיכרצ יקפסו ןינב ינלבק ויה םה

 יתבבו םהיתודעסמב ,םהיתויונחב תוחוקל ויה םיניצקו
 .ריעה לש חזרמה

 ריעה םוחהחתו ריעה תינכת

 ירע לש תיטראדנאטסה תינכתה יפל התנבנ הימולוק
 תעבורמ הבחר -- זכרמב :הינמרגמ האבוהש ןילופ

 יתש תואצוי הניפ לכב רשאכ ,ביבסמ תויונחלו קושל

 ומכ ,"ץאלפגניר, -- שידייב -- הבחרהמ םיכרד

 תיניארקואב .(3עמסא) "קניר, -- תינלופב ;ת"נמרגב

 ."קוניר,

 ינש םע םיתב שוג הימולוקב שי הבחרה זכרמב

 -נוא,, -- "היריעה תיבל תחתמ,, ארקנ הז שוג .תובוחר
 תיב וזכרמב םעפ החיה ,הארנכ .שידייב "זיוהטאר ןרעט

 היה וניתורודב .תינלופב תגווגפַפ ,זיוהטאר ,היריעה
 תבחר .לש תיברעמה-תימורדה הניפב היריעה תיב
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 קנירהמ קלח

 םידוהי לבא ,שוטאר תינלופב ארקנ אוהו ,קושה

 ."הנומוק, -- יל הררבוה אלש הביסמ -- והוארק

 תיבל זואהטאר םשב ושמתשה היצילגב תורחא םירעב

 ומכ "טַארטסיגַאמ, ארקנ ינוריעה ןוטלשהו היריעה

 .תינלופב

 הרטזוזגה לע ךלהתמ ובו ,םיפוצ-לדגמ "הנומוק,,ל

 הרעבת ץורפב הרצוצחב עירתמה ,רמוש הלילו םוי

 לש הנחת התיה הנומוקה רצחב .הביבסב וא ריעב

 .תינוריעה הרטשמה זכרמ םג היה םש .שא"יבכמ

 היסנכה דע הנומוקה ןמ ,הבחרה לש תימורדה עלצב

 תושידח תויונח ויה ,(רעטסיולק רעשיליופ) תימורה

 תחא .םירפס תויונח שולש ןללכבו ,הוואר תונולח םע

 ,תינלופ הפי תורפסל רקיעב ,ינלופ לש התיה ןהמ

 דוהל רבע ,דומיל ירפסב קסעש ידוהי לש -- היינשה

 תודלותב ומצעל בוט םש הנקו תיניארקואב םירפס תאצ

 רפסה תיבב שמש לש -- תישילשה ;יניארקואה רפסה

 דומיל ירפס רכמש ,םינפלמ שריה ןוראבה לש ודוסימ

 .םייממע רפס"יתבל

 תיבל תחתמ,ש שוגהו תימורדה עלצה ןיבש הבחרב
 תופועו םיציב ,תוקרי קוש הירטסוא ימיב היה "היריעה

 ןאכ וגיצה םירדק .הריכמל םירכיאה ידי לע ואבוהש
 חמק לש תויונח ויה תיחרזמה עלצב .םתרוחס תא

 וז עלצב דוע ויה הירטסוא ימיב .םינוש לכוא"יכרצו
 יתב ראשכ הלא םג לבא ,תחא המוק ילעב םיתב

 ידי לע הקלחנ תינופצה עלצה .םינבלמ םייונב הבחרה
 התיה המוד תיחרזמה תיצחמה ,םיתשל ישאר בוחר

 אלל תוטושפ תויונח רמולכ -- תיברעמה עלצל

 תיצחמה .קושל םיאבה םירכיאל תודעוימ הוואר תונולח
 עלצה ןיב .תיברעמה עלצל המוד התיה תיחרזמה
 תולגעה בור וזכרתה יזכרמה שוגהו תיחרזמ-תינופצה

 תיברעמ-תינופצה עלצב .קושל ואבש םירכאה לש

 -יקסע, וזכרתה ןופצל םיאצויה תובוחרה לש ןתישארבו

 םיכוותמו םירוסרס וכלהתה ןאכ .םידוהיה לש "ריואה

 -וותמו תונוש תוריכחו תומהב ,האובת ירוסרס :םינוש

 ,םיקנבל ץוחמש ,ישפחה קושב םיוולל םיוולמ ןיב םיכ

 וארק תואולהב םיכוותמה תא .הבחרב ויה םה םגש
 ןומיאו הרוצ ילעב םידוהי םג םהיניב ויה ."םינרתשח.

 םתעד לעו םיולמה ידימ םילודג םימוכס םילבקמ ויהש

 .םיחוטב םישנאל םוולה םמצע

 ,הזוחא לעב םינפלמ היה יתרכהש "םינרתשח,ה דחא

 ,"ןרתשח,,ל השענו ויסכנמ דרי ,הקדצל ושוכר תא זבזיב

 הרותב קסוע ,תסנכה תיבל בירעמו םיכשמ היהש

 רתשח .ויתוטורפב הקדצה תופוק תא םטפמו הלפתבו
 הבוט הצע לעבו חקיפ ,הרוצ לעב ידוהי היה רחא

 -ירוהרה והופקת ותנקז תעל .םיכרצנל ול הבחר דיו

 ,ןבומכ ,רהזנש י"פעא תיבר יקסעב ךוויתש לע הבושת
 ומצע תא ליפהו הרוחש הרמל לפנ ,אקסע רתיהב

 התיה "םיארונה םימיה, ינפל .הקומע ראב ךותל
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 םירפכל םיאצויה הלפת ילעבל "הסרוב.ה םג וז הביבסב
 .הביתה ינפל םש רובעל

 תורדוסמ תושידח תויונח קר ויה תיברעמה עלצב
 --"וסרוק, םיברעה ןיב השמש וז עלצבש הכרדמח .הפי
 לוכיבכ "בהזה רעונ,ל -- הילטיאב ומכ לויט םוקמ
 זבומכו םיריעצו םידיקפ ,םיניצק ,םיטנדוטס :ריעבש
 ךודישל תודמעומ רמולכ ,הבוטה הרבחה ןמ ריעה תונב
 ,תורשד-תובכרמ ודמע יזכרמה שוגהו וז עלצ ןיב .ןוגה
 תועיסנל רקיעב ושמישש ,שידייבו תינלופב "רקאיפ,,
 ללכ .םילוח רוקיבל םכרדב םיאפורלו תבכרה תנחתל

 ןימזהל ךילע ,רוטקוד תנמזה םא :הימולוקב היח לודג
 אלא ונממ קוחר וניא ךתיב םא וליפא ,הבכרמ םג ול
 לש ולספ דמע תובכרמה ירחא .םיטעמ הכילה יעגר
 אל םידוהי .יקסניפראק ,היטוקופ דילי ינלופה ררושמה
 יקסניפראק,, ול םיארוק ויהו הז לספ לש וביט המ ועדי
 -תליפת תא ועדי וליאש ןכתיי .(לספה .ק) "קוב רעד
 א100צ ת8תתס) ררושמ ותוא הרביחש האנה רקובה
 .המה םג והודביכ זא יכ ,(7]1(5) 6

 -יסל תויונח לש הלודג תרשרש היה יזכרמה שוגה
 לכ םילוצוההו םירכיאה ואצמ ןאכ .תונועמקו תונוט

 תיב ילכ ,םיינועבצ םידבו םיגירא :הזה םלועה תודמח
 קושב .הביכרלו עסמל םיסוס תומתר ,הדובע ילכו

 "יִלְו הדוס ימב םנואמצ תא תוורל ולכי שוגה ינפלש
 ,תויקנע -- תוביבל לוכאל םגו םיינועבצ הדאנומ
 אל קושה ימיב .ןמש תופטונו תולצובמ ,תולפלופמ
 ...תורוחסה לע םיזירכמה לש שערה םג רסח

 .טורפה רבעל הברעמ ישאר בוחר דרוי "הנומוק,ה ןמ

 לע "יקסייבוס בוחר, ארקנ םינלופהו םירטסואה ימיב

 .םידוהיה יפב םג ץרענה ,יקסייבוס ינלופה ךלמה םש
 היסנכה תאצמנ ,לאמשמ ,הז בוחר לש ותישארב
 םורדל הלולת הדירי ןאכמ .(תיניארקואה) תינויה

 ןייטצהש ,לודגה ידוהיה ץחרמה תיבלו ריעה ראבל

 הצינירקה לחנ רבוע ראבל רבעמ .םיבוטה וימימ עפשב
 ."טלעוו עיינ, -- "שדחה םלועה, תנוכש לחנל רבעמו
 ףוסב רבכ ודדנ םהמ םיבר :םעה תלדמ ובשי ןאכ
 םלוע,ב וחינה םתחפשמ תאו הקירמאל ט"יה האמה
 םלועל םתחפשמ תא וריבעה םבור .הימולוקבש "שדחה
 "שדחה םלוע,ל ורזח םטועימ :סוניקואל רבעמש שדחה
 בוחר ךרואל .הימולוקבש שפועמה לחנל רבעמש
 הדובולסל תדרויה לזרבה תליסמ תרבוע יקסייבוס

 -ןופצבש ץיבוראפשלו ברעמה"םורדבש הקסרוגגור
 םיכרדבו יקסייבוס בוחר לש ןותחתה קלחב םג .ברעמה
 ,(ץיבוראפשו) ץיבוקטאיד רבעל ונממ תופעתסמה
 ןאכ .םעה תלדמ ובשי (ןי'זינצפל האלהו) 'זיברוו

 ודבעש םירחא םינמואו םינוורפ ,תואקסרוב יתב ויה
 רברפ ךרד ריעל ולעש ,םילוצוההו םירכיאה יכרצל
 םיארוק ויה שידייב ."הנריוודאנ רברפ, ארקנש ,הז
 לובג אוהש טורפה לע רשגה דע 'זיברוול ךרדה תא

 ויה ריעה הצקב ."סַאג-עקטַאגָאר יד, םשב ריעה
 ,ידוהי -- סמה רכוח היה הלילבו ,םיכרד סמ םיבוג

 .בוחרה בחור לכלש הרוקב בוחרה תא רגוס -- ןבומכ
 (023%א8ג) "הקטאגור, תינלופב הארקנ וז רגסהיתרוק
 תריכחב ."קינטאגור רעד, םינכמ ויה רכוחה תאו
 רכשו ,ריחמה תא ולעהש םיבר םירחתמ ויה הקטאגורה

 רשעתה אל .רצ םחל היה םיקינטאגורה לש םלמע
 "די'ז,ה היה םייוגה יניעב ךא ,הקטאגורה ןמ ידוהיה
 .םמד תא טחוסה ,עשר

 תסנכ תיב היה יקסייבוס בוחר לש ןותחתה הצקב
 רמולכ ,"ןכעליש רעוועלע סָאד,, ארקנש ,םינבל יונב
 םש לע וא ירודיס רפסמכ א"י) א"יה לש תסנכה תיב

 תיזחב אל לבא ,ול בורק .(עדוי ימ 1? םידסיימ א"י
 תיב היה ותבריקב .ץע-יונב תסנכ תיב היה והומכ
 ,ול דחוימ רדח ובו רלטרב בקעי ריבגה םיקהש ץחרמ
 ותבכרמב דרוי היה ,שדוק תבש ברע ,ישיש םוי לכבו
 לזרב ימ ,םימודא הזה ץחרמה ימ .ולש ץחרמה תיבל

 שיא עיגה אל ותיבב היטבמאו הצחר רדחל .המה
 .הימולוקב םינוילימה

 ובש בוחר שי "קניר,ה לש תיברעמה עלצה ירוחאמ
 רעד,) "ריצחה תבחר, הז בוחר ירחאו םינסחמ ויה
 הפוקתב הלגעה ילעב לש םזכרמ הז היה .("ץאלפ ייה

 .הז ודיקפתב ךכ רחא םג ראשנו לזרבה תליסמ ינפלש

 הבחרה בלב .תחא המוק ילעב םיתבה בור ויה ןאכ
 ,"ןכעלישטייר. ארקנש ,ץעמ יוגב ךומנ תסנכ תיב היה
 "ךמע, לש זכרמ -- םיבכרה לש תסנכ"תיב רמולכ
 ובש ,ןטק רדח .ובל בוטב םגו ותוסגבו ותוטשפב
 "יתב יבגל תסנכה-תיבכ תסנכה"תיב יבגל היה ןכודה
 .ריעבש םילודגה תויסנכה

 -ימא םיתבדילעב לש תסנכ תיב היה ןאכמ קוחר אל
 רעמילשורי,) .םילשורי לש תסנכה"תיב ארקנש ,םיד
 ביבס םיזכורמ ויה ריעבש תויסנכה יתב בור .(ןכעליש

 -ופצה הניפהמ םיאצויה תובוחרב -- לודגה תסנכה-תיב
 ןשי ץחרמ תיב םג היה םש .קנירה לש תיחרזמ"תינ

 יפל ."שדחה םלועה. רבעל ריעה תובחרתה ינפלמ
 הוקמב ט"שעבה לבט -- הימולוק ינב תרוסמ
 .הז ץחרמבש

 בוחר אצוי וז הבחר לש תינופצה עלצה עצמאמ
 .זהוחמה לשומ םינפלמ ,הפנה לשומ דרשמל הנופצ
 .(זוחמה דרשמ) טמאזיירקה בוחר הז בוחר ארקנ ןכל
 הז בוחרמ .ריעב םירישעה תובוחרה דחא הז היה
 הירטסוא ימיב ארקנש חרזמה"םורדל בוחר ףעתסמ
 לשו "םיצירפ, לש םבשומ היה ןאכ .רסיקה םש לע
 -ןופצל .ריעה ןג ןכ ומכו םירישע םיליכשמ םידוהי המכ
 ,טפנ קוקיז תיב הדי לעו תבכרה תנחתל ךרדה חרזמה
 .םינטק היישעת-ילעפמו חמק תנחט

 -תימורדה הניפב תאצמנ תימורה תילותאקה היסנכה
 שארב .הבחרה ינינבב האנה איהו הבחרה לש תיחרזמ
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 ונופטשב י'טורפ,,ה רחנ

 ,תידוהי הדגא יפל .תירבעב היוהה םש ססונתה היסנכה

 עקוש היה תיבה .דמתשהש ידוהי רפוס םשה תא בתכ

 תא ועבק ןכל ,דוע עקשי אלש הלוגס ושקיב םייוגהו
 ,םשה תא בותכל רמגש ירחא .ושארב שרופמה םש

 ןבא איה אלה .ןבאל ךפהו היסנכה שארמ רמומה לפנ

 ,רעשב ,הטמל םגש ורפיס .היסנכה רעשבש ןתפמה

 תוטלוב בהז תויתואב אל -- תירבע תבותכ התיה

 הקחמנ איהו -- רוחש בתכב אלא ,ןינבה שארב ומכ
 .םימיה תוברב

 אצויו "הינאבלפ,ה בוחר חרזמל ךשמנ הייסנכה ןמ

 ןינב אצמנ היסנכה די לע .ץיבונר'צ 7 בוטולבאזל ךרדל

 םורדל היסנכה ןמ .תיניארקואהו תינלופה היסנמיגה

 ןיב .הקבולורוק רפכה אצמנ וכשמהב רשא בוחר דרוי

 אצמנ .הנומוקה ןמ דרויה ול ליבקמ בוחרו הז בוחר

 ז"טה האמהמ ריעה תא שמישש ,ידוהי תורבק-תיב

 -כואה תא תרישש ינש ידוהי תורבק תיב .ה"מקת דע
 ,ריעל ןופצמ אצמנ ,ג'נרתי ה"מקת םינשב היסול

 ישילשה תורבקה"תיב .גרבסניגאב ינמרגה רפכל ךאוב

 וניב ,הינאבלק בוחרל ןופצמ אצמנ -- ןורחאה אוהו --
 .תבכרה תנחת ןיבל

 חטש ינפ לע ערתשמ הימולוק לש ינוריעה םוחתה
 תויאלקח תונוכשו םייאלקח םירפכ םג וכותב ללוכו בר

 אופיא וניה ריעה םוחת .תופיצרב ונבנ אלש ,הצחמל

 תינוריעה הימולוק :"תוריחבה לש הירטמואיג,ה ירפ

 1914 דעו ט"יה האמה לש ןורחאה שילשב התיה ,שממ

 עירכמ חכ םידוהיל תתל אלש ידכ .80%7ב תידוהי

 ,יאצילגה םייסלו טנמלרפל תוריחבבו ריעה תלהנהב

 לש תונוכש םגו םיינמרג םירפכ ינש ריעל ופרוצ

 יונבה חטשב םיזכורמ ויה םידוהיה .םינלופו םיניארקוא

 .תוישארה םיכרדה ךרואלו ריעה םינפב תופיצרב

 םיינופצב וליאו ,םיניארקוא רקיעב ובשי םורדה ירברפב

 ימיב ותייצש ,םינמרגו םינלופ -- םייברעמה"םיינופצבו

 םה .ונוצרכ ורחבו ןוטלשה תודוקפל ןילופו הירטסוא

 ןיב ויה םיצאנה אובב ךא ,.םינלופה ןיב ועמטנו וכלה

 .רלטיה ידיסחמ "עשטיודסקלופ,ל עגר

 תפנהו הימולוק ידוהי רפסמ

 הלעמל ,שפנ 41,0007"כ הימולוקב ויה 1914 ינפל

 :טועימ"ימע השולש ויה םדי לע .םידוהי םתיצחממ

 תחפו ךלה םידוהיה זוחא .םינמרגו םיניארקוא ,םינלופ

 לכבכ ,התיה ךכל הביסה .1890 תנש לש דקפמה זאמ

 ינלופה םינוריעה-דמעמ לדגו ךלה :תיללכ ,היצילג ירע

 ררחתשהל הפיאשה הרבג -- ךכל ליבקמו ,יניארקואהו

 רוקו תויטרפ תויונח ודסונ .הלכלכב םידוהיה ןוטלשמ

 .םיירצונ םינמוא םג וברתנו םירצונ לש תויביטרפוא

 םידוהיה ורגיה ,הלאה תוילכלכה תודונתה תובקעב

 .טשפאדובל ףאו הניוול ,הינמרגל ,הקירמאל ,ברעמל

 יתמחלמב הצוענ ,םידוהיה תוטעמתהל תפסונ הביס

 הברעמל םידוהי הברה וטלמנ הב ,הנושארה םלועה

 ובש אל םהמ םיברו ,הניוול דוחיב ,הירטסוא לש

 : שפנ 35,5007-כ הימולוקב ויה 1939 ראוניב .הימולוקל

 ,םיניארקוא 6.600 ,םינלופ 11,000 ,םידוחי 0

 קפס ףלאכ ,(ריעל וחפוסש םירפכב) םינמרג 1,800"כ
 ילעב תיניארקוא ירבוד -- םיניארקוא קפס םינלופ

 התחפ 193971914 לבויה יצחב .תימור-תילותאק תד

 ,םידוהי 6,0007ב ,הימולוק לש תידוהיה היסולכואה

 השעמל .הנשב 1% תוחפל לש יעבטה יובירל ץוחמ
 -יתווה היבשות לע רבדל םא ,הזמ תוחפ ריעב וראשנ

 15,100 ןיבמ שילש יכ ,1914 תנשמ ריעה לש םיק

 היטוקופבש תורייעו םירפכ ינבמ היה םיבשותה

 הירחאלו המחלמב םמוקמ תא ובזעש ,הל הצוחמשו

 םיבושיה 84 תמישרמ .הימולוק "הלודגה, ריעל ורהנו

 ,ןי'זינ'צפ תא בוש ןילופ ימיב הללכש ,הימולוק תפנבש

 .תחפ םירפכב םידוהלה רפסמש רכינ

 : םיינוריע םיבושיי השולש דוע ויה הימולוק דבלמ

 היה טלחומ ידוהי בור .בונולבאיו ץיזדזווג ,ןי'זינ'צפ

 היה ןי'זינ'צפב וליאו ,םינורחאה םיבושייה ינשב קר

 -וריעה םיבושייב ויה לכה ךסב .םיניארקואל לודג בור
 םידוהי ויה אל םירפכ רסירתב .םידוהי 19,050 םיינ

 8 םהמ דירונ םא .שפנ 3/0257כ םירתונה םיעבשבו

 ,('ץאמסוק) םידוהי 230-ל 100 ןיב ויה םהבש ,םיבושי

 שפנ 31 רמולכ ,שפנ 1,940 םע םיבושי 62 ורתונ

 םידוהי תושפנ 20 ויה םיבושי 35-ב .רפכב עצוממב

 ןורכזה ןמ טופשל רשפאש המכ דע .5 דע הטמלו

 םיכומסה םירפכב םג םידוהיה ותחפ ,1914 ינפלש

 .(70 -- ץיבוקטאיד ,25 -- 'זיבריו) ריעל
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 ובלג .מ .נ ר''ד

 הימולוקב םידוהיה תודלות
 -יבסב ןיכלהמ הל התנקש ,תיתרוסמה הסריגה יפל

 תיאמור הבשומ םימודק םינמזב הימולוקב התיה ,הב
 תרוסמ יפל .הימולוק םשה ןאכמו -- "הינולוק, --

 ךלמה לש ומשמ הימולוק םשה ריעל קנעוה ,תרחא

 ע םג ג"יה האמה תישארב טלשש ןימולוק ירגנוהה

 ררושמה ריכזמ ,ךדיאמו .(תיחרזמה היצילג) 'ץילאה

 רוגה תא (201) לופ יטנצניו ,עודיה ינלופה רפוסהו

 היימ טורפ רהנל וארקש (םירהה יבשות) םילאר

 ו

 / . 0 0 ו

 ו

 הימולוקל ירטסואה אבצה תסינכ

 -ולוק) םשה תא ריעה וליאכ הלביק ,ןאכמו (זָעְנּ)

 ."היימ רהנה די לע, -- ושוריפש (3010גָעְנּג) (הימ
 תועידיה .ריעה תמקה לע םייתדועת םיכמסמ ןיא

 רבוטקואב 16-בש ונל תורסומ תונושארה תוכמסומה
 הימולוקל 'ץילאהב וליגאי ינלופה ךלמה קינעה 5

 רסמ אוה 1411 תנשבו תיתוכלמ ריעכ ,הלמס תא

 תא הללכבו -- (201801616) "היצוקופ, לכ תא ןוברעב

 .רדנסכלא היחלאוו לש הדוביוול -- הימולוק ריעה
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 תכלממל הזה לבחה רזחוה דבלב םינש 25 רובעכ

 רזנמ תא ריעב םיקה וליגאי יכ ,דוע םירפסמ .ןילופ

 .םינאקינימודה

 תויוכז תא וליגאי שדיח הב ,1424 תנשמ תודועתב

 ךלמהש ,רשעמו תורעי ,תודש ,תועקרק םירכזומ ,ריעה

 וליגאי ךלמה -- אוה .ריעל קינעה לודגה 'זרימיזאק

 ינמרגה קוחה יפל םינינעה לכב גוהנל םג דקפ --

 רועתב .םיכומסה םירפכב "אקושד םימי, םייקל רסאו

 ךירצ היחלאול שיבכהש ,שוריפב םג עבקנ וז הד

 תוקיתעה תודועתה ךותמ םג .ריעה ךרד רובעל

 דנוה לע םג ךלמ רשא ,באלסידאלו ךלמהש ,ררבתמ
 תנשב -- אדובב ותוהש ןמזב הימולוקל קינעה ,הירג
 קיזחהל היריעל ריתה ויפלש ,דחוימ ןויכז -- 3

 דולוק יבשות תא ררחישו הוועש רוצייל הכאלמ תיב
 היהי ךלמהש הנועל טרפ ,תונחת תקזחהמ הימ

 .הימולוקב

 ,בוזיצמ ןאי ,ןלטשאקה ןאכ סניכ 1444 תנשב

 םיניינע ורדוסו ונודינ וב ,("סילרנג הטנוונוק,) םייס

 .("סור,) ןסיר לש םינוש

 ףתתשה ,הילודופב תומחלמה ןמזב ,143) תנשב
 ריעה לעב ,יקצא'צוב (1102ע10) ולי'זומ לאכימ ןהב

 ךלמה תאמ תושר 1427 תנשב לביק רשא ,'ץא'צוב

 ינמרגה קוחהמ 'ץא'צוב ריעה תא ריבעהל וליגאי
 ,1436 תנשב ,ונייה ,םינש עשת רובעכ .ינלופה קוחל

 ןיטאינס םירעה תא ןוברעב ךלמהמ יקצ'צוב לביק

 דאינס לש "הטסוראטס, ראותה תקנעה םע ,הימולוקו

 .הימולוקו ןיט

 דרופ ו"טה האמב ויח הימולוק תוביבסב תומדאה

 -וחאה ילעבו םירכאה ולדיג ,תואובת דבלמ .דאמ תוי
 םירובד תורווכ וקיזחה ,תופוע ,תורפ ,רקב ,םיסוס תוז
 וסינכה רשא ,םילודג םידממב תאז לכ -- גיד וחתיפו
 .םירכינ םיחוור םיקשמל

 תונחט וב ומקוה ,תואובתב עפושמ םוקמה תויהב
 .םימ ילפמב ןבורו חורב תוענומ ןקלחב ,חמק

 -לבחש ונא םידמל 1470--1440 םינשב תודועתמ
 לש ןיסירב רתויב םיחתופמה דחא היה הימולוק

 .ו"טח האמה

 יכרצ קופיסל לכ םדוק השמיש תיאלקחה תרצותה
 -- הריכמל קושל ומרז םיפדועה וליאו ,םיסולכואה

 האובתה ירכומ לש רחסמה זכרמל התיה הימולוקו

 .הינוקו
 קי'צננראו בלסידאלו ךלמה קינעה 1443 ילויב 3זב

 -תה תא ורשפיאש ,תוירקיע תויוכז עברא הימולוקל

 תוכז (1 :'ץילאה לבחה לכל ירחסמ זכרמכ התוחתפ
 ,םינזאמ תקזחה (2 ,(עתגַשס 58136ט) רכממו חקמל

 (1גתמו ת850118) (4 ,(ק769801ת18) גנור שבכמ (3

 הנתינ ,ולא תויוכז דבלמ .םינוטאו םיגירא רוזגל

 תדחוימ "היגליבירפ, -- 'ץילאהל םגו -- הימולוקל

 בובלמ ורזח וא ואציש םירחוסמ ןובשחו ןיד עובתל

 הלא םיטפשמ .רחסמה יגהנמו םיקוח לע ורבעו היחלאוו
 זכרמל תע התוא הכפה רשא ,הימולוק ריעב קר ומייוק
 ,הז דמעמ בצייל ידכ .היחלאוו םע ןילופ רחסב בושח
 םירכאה תא ,1456 תנשב יעיברה 'זרימי'זק בייח
 -ופל םיליבומה ,ץפורוקו ןיטאינש ,הימולוק תוביבסב
 הימולוק ךרד רובעל ,תורחא תורוחס וא חלמ הילוד

 אלש ימ .ריעה יבשותל חלמה תא רוכמלו הפ תונחל

 דוא תבוטל ועקפוה ויתורוחסו רצענ ,וז הדוקפ אלימ

 .הכולמה רצ

 רשבה תקפסא זכרמל הימולוק התשענ ו"טה האמב
 םידירי הב ומייקתה עובש ידמו 'ץילאה לבח לכל

 .םידחוימ
 םע רחסמ לכ הימולוק ירחוס לע רסאנ 1460 תנשב

 סכט הימולוקב םייקתה 1485 רבמטפסב 15"ב .בובל

 לודגה ןפטס ,יחלאוה הדוביווה לש םינומא תעבשה
 הנגה הזוח םתחנו -- ןילופ ךלמל (םיראיוב) ויליצאו
 .םיקרוטה דגנ

 םירטטו םיקרוט תמחלמ

 רדסימ שאר ,ןפיטס ןאי לש וריכזמ ,רקאנ סוירוביל

 -למ ןמזב םינלופה תרזעל אבש ,היסורפב םינבלצה

 1497 תנשב יכ ,ונמויב רפסמ ,ןילופ--היקרוט תמח

 וחקל היבשות תאו ריעה לכ תא םיקרוטה ותיצה

 .רצק ןמז קר הכשמנ םיחלאווה תונמאנ םלוא .יבשב
 .רצק ןמזל ריעה תא םיחאלווה ושבכ 1502 תנשב
 -ולוק לע יחלאווה הדוביווה לפנתה בוש 1513 תנשב
 דע טעמכ םדקתהו הלוכ ריעה תא בירחה ,הימ

 -וקת האב הימולוק לעו ופדהנ ולא תופקתה .'ץילאה

 -וימח היתויוכז לשב החתפתה ריעה .טקשו םולש תפ
 םולשת לכמ רוטפ ריעה יבשותל וקינעה רשא ,תודח
 .ךלמה תבוטל

 יחלאווה הדוביווה ריעה לע לפנתה 1531 תנשב

 ןכמ רחאל הנשכ ,לכה דדשש ירחא התוא בירחהו
 .םינבודלומה תויולפנתהמ -- בוש ריעה הלבס

 ילעב בכרה לע ונא םידמל 1572 תנשמ דקפמ ךותמ
 6 ,םינורפ 7 ריעב ונמנ זאו םידוהיזאלה הכאלמה

 -טיא 8-ו םינעצר ,םיחפנ ,םירגסמ ,םינתבח 12 ,םיטייח
 ,םימותחנ 96 ,םידב ישוע 10 ,םירלדנס 12  ,םיזיל

 .םירמכ 6

 תנשב .ז"טה האמה ףוסב ריעה לע ואב תושק םינש
 ריעה יבשות לכ .םיקרוטה י"ע ריעה השבכנ 9

 י"'ע םבור וחצרנ ,וענכנשכו תיאליע הרובגב וננוגתה

 .יקרוטה שבוכה
 -חלמ תפוקת הליחתה ,שדחמ המקוה ריעהש ירחא

 הימולוק .1621 תנשל דע הכשמנש ,םירטטה תומ

 םירטטה י"ע וחקלנ היבשותו לילכ בוש הברחוה
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 ריעה התנבנ ,ביואה תוקלתסהו השילפה ירחא .יבשב

 די לע אלא ,טורפ רהנה לע אל ,יקצינימאק י"ע שדחמ
 .םינטק םירצבמו תוללוס םע רצבמ םקוה הפ .הכירבה
 ריעה יכ ,(78%072(115ע) םימשורה ועבק 1627 תנשב

 7 ויה הכאלמה ילעבמ .חשק בצמב דוע תאצמנ

 -ות .םימותחנ 20 ,םינוורפ 15 ,םידכ ישוע 7 ,םינתבח
 האמב .תינווי-תילוטקה היסנכל םבורב והנ ריעה יבש
 ןמשחה .טילופורטמה לש ובשומ ןאכ אצמנ ז"טה

 תוחתפתהל המורת םרת וקישיצ דנאמא ןאירוקיו
 תוסנכה תא םג הבג אוהו תילותק"וקרגה היסנכה

 ויה אלו תיתוכלמ ריע התיה המצעשכל ריעהח .היסנכה
 .הילודופו ןיסיירב תובר םירעל ומכ םייטרפ םילעב הל
 הטסורטסה ןוטלש תחת הימולוק התיה 1715 תנשב
 ןילופ תקולח ינפל רפסמ םינש ךא ,יקצוטופ בלסינטס
 לאפר ,קסובמ הטסורטסל ריעה הקנעוה הנושארה

 הרכמ ,היצילג תא ולבק םירטסואהשכ .יקסבינולוח
 ייזרדנא טסירבא זללו ןאלטשאקל ריעה תא הלשממה
 .יקצינטורוק

 ריעל הימולוק החתפתה ירטסואה ןוטלשח ימיב
 תנשב .ןבא ינינב ומקוה ץע ינינב םוקמב .תינוניב
 םיתב 460 ויה 1869 תנשב .םילוח תיב דסונ 5

 דותה רפסמ הלע 1882 תנשב וליאו ,םיבשות 8000רו

 הלעוה הימולוק לש הדמעמ .שפנ 24.6627ל םיבש

 דדאנ ,ןיטאינס ,הקנדורוה :וללכנ ובו ,זוחמה תריבל
 .בו'צשרובו יקי'צשלאז ,הנרוב

 םינש רשעו תיתחת היסנמיג הדסונ 1861 תנשב
 דפנ ,ןכ ומכ .תונוילע תותיכ הב ופסונ הדוסיי רחאל
 רפס יתב 27ו םייממע רפס יתב 3 הפוקת התואב וחת

 דומילל יעוצקמ רפס תיב דסונ 1876"ב .םיילגנבא
 לח ט"יה האמה לש הינשה תיצחמב .םידב תיישעת

 ריו םיצע ,תיאלקח תרצות לש רחסמה ידממב לודיג
 .הינמרגל םיציב אוצ

 הימולוקב ידוהיה בושייה תלחתה

 וול ךלמה ימיב םידוהי רבכ ואצמנ (תופ) ןיסיירב
 בשיתהל םינמראלו םידוהיל ריתהש ןושארה (10ש)

 תוכמסומ תודועת ונל ןיא םלוא ,ותכלממ תוזוחמב
 הימולוקב םג םידוהי ובשייתה וז הפוקתבש ,תורשאמה

 .היתוביבסו
 'ץילאה לבח לכב םירכזנ ו"טה האמהמ תודועתב

 היה םרפסמ .תוידוהי תוחפשמ עבש לש תומש ה"סב
 עיבשהל ךיא וליפא ועדי אל טפשמה יתבש ,ןטק הכ

 .ידוהי
 אלא ,2ע6ת0100ג8 'ידוהי ארקנ אל וז הפוקתב

 ןוגכ ,512₪6%םמע ראותה ףרוצ םהידבכנלו 85
 ףולאה ,(1441--1430) (1280280) וק'צאזיא םיסכומה

 .בו'צאדיזמ ,(1470--1450) ןושמשו

 ליצאהש םידמל הנממ ,1466 תנשמ הדועת הנשי

 ןיטאינש לש הטסורטסהו הילודופמ ןלטשקה ,ינלופה
 תורכמ ריכחה ,יקצא'צוב ולוזומ לאכימ ,הימולוקו
 ןושמש עדונה ידוהיל -- הימולוקב תוזוחאו. חלמ
 ,בו'צאדיזב רכוח היהש (8811080 881160ת1 .10000)

 .הריכח הזוח םהיניב םתחנ 1469 תנשב וליאו

 םירע רכחש ,םילודג םידממב רכוח היה הז ןושמש

 ירכוח ילודגמ היה ןכו -- 'ץילאה זוחמב תומלש

 להינ ,ןיסיירב ישארה יאקנבה םגו ,םיסכומ ,םיסמ

 הווליהו תויתוכלמ תוזוחא רכח ,םיליצא םע םיקסע
 אוה .תורחא םירעו בובלב תואתנכשמ דגנ םיפסכ
 ויקסע לוהינ רבע ותומ ירחאו 1474 תנשב רטפנ
 .עשוהי ןושארה ונבלו הרש ותשאל

 דרוקב תונוש תוריכח רכח ןושמשש הדבועה ,םלוא

 בושי רבכ היה אפוג ריעבש השוריפ ןיא ,הימול

 .ידוהי
 -תהל םידוהי וליחתה ז"טה האמה תישארב ,םרב

 ךשמ וז הפוקתב רשאב ,הימולוק תוביבסב בשיי

 דוהי ,היחלאוול תורוחס וליבוה ובש ,ירחסמה שיבכה
 םיעודי 1540--1521 םינשב .ריעב עקתשהל םיבר םיד

 הימולוק לש םידוהיה היכרותב םגו תיכלווה ןיסיירב
 ינעטמ םע םיבר םירחוס םירהונ םהילאש ןיטאינשו

 .םהינימל תורוחס

 ודמעוה היפל ,היצוטיטסנוק הרבוח 1540 תנשב

 םהילע לטוהו ,וטופישו ריעה ןוטלש תחת םידוהיה
 -- ןללכבו -- ריעה לש תויובייחתהה לכב ףתתשהל

 "ורחה לכמ םה םינהנ ,הז תרומת .ריעה יסמ םולשת
 אל ,םיחרזאה ראשל תונתינה תויוכזה ןויוושו תוי

 תויוכזממ המ תדמב םג םא יכ ,ילכלכה חטשב קר
 הריחב תוכז םג םהל הנתינ הימולוקב .תויטילופ
 ריחבב ףתתשהל תוכזה םג םהל חתיהו ריעב תיביסאפ
 םהל התנקוה .ריעה שאר תריחבב וא ריעה ידיקפ תור
 ריעה לש תיפסכה תרוקיבב ףתתשהל תוכזה םג
 תצעומ תבישיל חכ-אב הנשב םעפ חולשל וליפאו
 ןתמ .ריעה תונוממ לע ןובשחו ןיד רסמנ הב ,ריעה
 לפ לע -- םיפתתשמ םידוהיהש ,ךכב קמונ וז תוכז

 םידוהיה .ריעה תואצוה לש םישילש ינשב -- חתפמ
 רסאנ םלוא ,ריעה לש הזכרמב ררוגתהל םיאשר
 ,קושה ימיב תורוחס םע תונחלוש דימעהל םהילע
 ןיבמ .ריעה רככב קר -- ישש ימי לכב ומייקתהש

 עודי ,הימולוקב תע התואב םיבשויה בובל ידוהי
 .1599 תנשב עדונה סכומה ,הדוהי יכדרמ

 וקסעתהו םידוהי ובשי הימולוק זוחמב םירפכב םג

 םיסמ תמישר ךותמ .ש"י תפירשבו חזרמ יתב תקזחהב

 ואצמנ הימולוק זוחמה ירפכבש ונל עודי 1569 תנשב
 "תה תיב לכבש ,ןובשחב חקנ םאו םידוהי-יתב 0

 עיגה םידוהיה רפסמש ,רבתסמ יזא םידוהי 12 וררוג
 .תושפנ 120-ל

 תדעו תדוקפ יפל -- 1616 תנשב ולבק םידוהיה
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 תסנכ תיב תונבל םיאתמ חטש -- םיסמה םושיר

 תושרה םע ,תורבק תיב דוחייל ריעל ץוחמ עקרקו
 -גמה .תורבקה תיב שמשל םירוגמ תיב םוקמב םיקהל

 םולשתמ םירוטפ ויה ,םהילע םינינבה םע הלאה םישר

 הטסורטסל הנשב הנש ידמ ומלש םידוהיה .םיסמ

 ובייוח םיידוהיה םיבצקה .רלאט 20 ךסב םולשת
 ןבא) ןבא 40 םירצונה םיבצקה םע דחי ול איצמהל

 םידוהיה ויה ,הז דבלמ .(בלח תורטיל 32 -- תחא

 -שותה םע דחי רשפא-הדשמ ריצח רוצקל םיבייוחמ

 .םיירצונה םיב

 יקצינלימח תוערפ

 300 גרהו ריעה ךותל יקצינלימח שלפ ח"'ת תנשב
 ורזח יקצינלימח ןברוח ירחא .ריעה ינבמ םיידוהי םיבשות
 ידוהיה בושיה לדג רפסמ םינש ךשמבו ריעל םידוהי

 היה םידוהי אלה םיבשותה רפסמש ,הדבועל תודוה
 וספת םידוהיה .בושח יתלב היה ילכלכה םדמעמו ןטק

 םתחנ 1715 תנשבש ,וזכ הדמב רחסמה תא םהידיב

 יסמ לכמ % קלסל הילעש ,םכסה הלהקהו היריעה ןיב

 "סמ, 1719--1717 םינשב ומליש ,הז דבלמ .ריעה

 ,ןיסייר ידוהי לע הלטוהש תללוכה הסכמב ."תלוגלוג
 ךסב הימולוק ידוהי ופתתשה ,םיבוהז 33,857 ךסב
 .םישורג 217ו םיבוהז 0

 בושיה ךותב ירקיעה דמעמה םה םיסכומו םירכוח
 ,להקה ןיבל םהיניב תובירמ וצרפ ןמזל ןמזמו ידוהיה

 .םיסמל עגונב דוחיב
 תוליהק לכב ומכ םה הליהקה ךותב םיימינפה םייחה

 "הנימ םה הליהקה לש הידיקפתו היתויוכמס .ןילופ
 .ךוניחה חטשבו םייטופיש ,םיילאקסיפ"םייל

 םניהש ,םישאר וא םיסנרפ םידמוע הליהקה שארב
 יפלכ םיארחאה םירבח 5--3-מ בכרומה יתלהנה ףוג

 ירחא םג םיעבשנ םה .הליחקה לכ דעב תונוטלשה

 -ממלו ךלמל םינומא תעובש ןוטלשה ינפב םתריחב

 .הכל

 סנרפהו שדוח ידמ םהידיקפתב םיפלחתמ םיסנרפה

 .שדוחה סנרפ ארקנ ןוטלשה תא אלממה

 רפסמש ,להקה ידעוו להקה ירבח םה ישילשה ףוגה

 יאבגלו) הקדצ ינינעל םה םידעוה .עובק יתלב םהירבח
 לע חוקיפ ,קושה ינינעל ,תונובשחה תרוקבל ,(הקדצ

 ,תורשכ לע חוקיפ ,הרימש ,ידוהיה עבורב ןויקנ
 תודסומ ינינעב לופיטה ,הדמהו לקשמה לע חוקיפ

 .תסנכה יתבו ךוניחה
 יאבג 7--4) לארשידראד יאבג םג ויה ז"יה האמהמ

 -ולוקב תדוגא לע םיספורטופאו רואמש (תסנכה תיב

 רבד לש ותימאל םיגציימה הכאלמה ילעב ,1 הימ

 רפסמב רושק םרפסמו הליהקה תלהנהב םהינינע תא

 "םירשכ,, ועציב תוריחב .הכאלמה ילעב לש תודוגאה

 .להקה יונימל וכרדוהש (םירחוב)

 ברמ בכרומה יתודיקפ ןונגנמ םג היה הליהקל

 ינחורה"-יתדה גיהנמהו ןושארה דיקפה אוהש ,אתמד

 ,רפוסהו ,םירשימ דיגמ אוהש ןשרד ;:הליהקה לש

 אוהו ,הליחקה לש יביטרטסינימדאה דיקפה וניהש

 .ןלדתשה לש דיקפתה תא ,בור יפ"ע םג אלממ

 ,םיילכלכה -- היבשות יניינע לכל תגאוד הליהקה

 הבוגו תעבוק איה .םייכוניחהו םייתוברתה ,םייתרבחה
 ללוכה ,הליהקה ביצקת יוסיכל םישורדה םיסמה תא

 -יקפל םימולשת ,יביטרטסינימדאה ןונגנמה תורוכשמ
 יתבלו הרומכל ,'וכו הטסורטס ןוגכ ,תיתכלממה תוד

 .םידוהיה לע םילטומה םיסמה רתיו ,היריעל ,רפסה
 ןיפיקעבו ,םירישיה םיסמה םישמשמ ביצקתה יוסיכל

 ,תוינודנ ,תויוולה ,תופוחמ םימולשתו הקזח ימד --

 ."ונרומ, וא "רבח,  םיראותמו

 הליהקה ישאר

 הילעש ,ןיסייר הנידמה דעוול תכייתשמ הימולוק

 התחפו הכלה התעפשה םלוא .בובל תליהק תשלוח
 .אווקלו'ז ןוטלשה הגה תא הספת המוקמבו

 -רילשה תריחב ויה הנידמה דעו לש ותוכמסמ ,עודיכ

 ןיב םיסמה תקולחו ,תוצראה עברא דעו לא םיח

 ןיב ולעש ,םיכוסכס רדסה ןכו ןהיפינסו תוליהקה

 תועידי ונל ןיא ,רבד לש ותימאל .תודיחיה תוליהקה

 "ועפ תרגסמ לע -- תורוקמ רסוח תמחמ -- תוקיודמ
 ןושארה דעווה .הנידמה דעו לש תוטרופמה ויתול

 ןילופב וליאו ,הלודגה ןילופב 1519 תנשב םקוה

 -תה ןיסיירב .ז"יה האמה עצמאב -- ןיסיירבו הנטקה

 הליהקה לש התדירי םע ,ח"ת תנש ירחא וכילהת ליח

 ופסאתה (1664 ינויב 16) ד"כת תנשב .תיבובלה

 תליהק ישארו םיגיהנמה (הקירבוב י"ע) 'זריווסב

 םיררבומהו םיחלושמה ,הלוגס ידיחי ןכו ,אווקלו'ז

 ,ידורבמ -- ןיסייר תנידמ דעו לש תוליהקה ראשמ

 ,תיבובלה הליהקה יפינס ןלוכ -- הימולוקו 'ץא'צוב

 םינוקית םג ושענ דעווה בשומב .הדגנ ודרמתהש
 -לוג סמ תעיבקו םיאמש יונימ להקה תרירב רדסב,

 ברה הז בשומב ףתתשה הימולוק תליהק םשב .'תלוג

 -תנ רשא ,תונקתה לע םתחש ,שיפלאוו 'רד םהרבא 'ר
 'ר ,לשימשפמ גרובצניג ןושמש 'ר םע דחיב ולבק

 בובלמ לגס ליוונייז לאומש 'ר ,בורובאימ קיזייא ףסוי
 דגנ דרמה שארו ןגראמה ,'ץא'צובמ רעגערפ דוד 'רו

 דולוקב ברכ ןהיכ םינש המכ עודי אל .בובל תליהק

 םרתש ,(באז-ףלוו 'ר ןכ) שיפלאוו ירד םהרבא 'ר הימ
 ךלה הנש וזיאבו ,הליהקה סוסיבל תרכינ המורת

 .ומלועל

 ףסוי רב םהרבא 'ר הבישיה שארב דמע ותפוקתב
 גרהנו בובלב (1664) ד"כת תנשב המהמתה אוה .ץ"כ

 .תבש םויב תוליהקה יתשב ושענש ,תוערפה ימיב

 .ריעל ץוחמ ,רייאב 'ח
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 דוקב ברכ ןהיכ שיפלאוו ןב םהרבא 'ר ברה ירחא
 אקארקמ (1648--159)) עשוהי 'ר ןב םייח 'ר ,הימול
 אתביתמ"שאר ,("עשוהי ינפ,ו "המלש יניגמ,  לעב)

 .1648--1639 םינשב אקארקב םסרופמה

 באלסוראי דיריב חכונ היה (1671) א"לת תנשב

 לבקתנ תאז רחאל .תוצרא עבראד דעווה סוניכ ןמזב

 המכב תובישי קיזחח אוה .בובלב אתביתמ שירל

 ג"לת רדאב 'טב רטפנ .הימולוקב םהיניב ,תומוקמ
 לשיפ םירפא היה םהמ ,םינב ינש ריאשה .(1673)

 יבצ -- ינשהו 1683 תנשב רטפנש ,הימולוקב ד"בא

 ידורב ,ץינימסיט ,'ץיבוהורד ,ינא'זרב בר היה ,שריה

 .הקסילו
 1690 תנשב ןהכ דוד 'ר ברה םג היה הפוקת התואב

 .הימולוקב ד"בא

 ונתח תונברה אסכ לע בשי לשיפ םירפא ירחא

 אתביתמ שאר היהש ,היעשי 'רב םלושמ 'ר ברה
 תוכוסד 'ד םויב רטפנ אוה .הנש םירשעמ רתוי בובלב

 םירפא חנ 'ר ונתח ספת ומוקמ תאו (1746) ו"קת
 .1783 דע ברכ ןהכ אוהו השמ 'רב לשיפ

 ילב ליגרה םלולסמב וז הפוקתב וכלה הליהקה ייח

 התיה היסולכואה לש הבור .ונימב דחוימ ערואמ םוש
 "כור ,הגזממ"יקסע וללכבו ינועמק רחסממ תסנרפתמ
 ינוטיס רחסב וקסעתה הלוגס ידיחי קרו תוכאלמו תול

 .רוזחו ךךולה היחאלוולו היבדלומל
 תלוגלוג סמ תייבג דקפמ ךרענ 1765 ראוניל 2זב

 הלבובמרט תוזוחמו 'ץילאה לבחל םירסימוקה י'ע
 ינינעב טפוש היהש ,יקסבודארופ ףזוי י"ע הימולוקו
 'ץילאהב (0207ת1א (3ע8ת102מע) תומדאה תולובג
 דקפמה תא .(1/002ע 2100/) יקציסאווראק יאיצאמו

 .הליהקה רפוסו הליהק יסנרפ ינשו ברה העובשב ורשא

 ע182א0771820)) ברה םתח הימולוקב דקפמה לע
 .השמ ןב לשיפ םירפא חנ 'ר ברה הזו (0 2

 םידלי 87-ו םידוהי 985 הימולוקב ויה דקפמה יפל
 הימולוק תליהקל םיפנוסמה םירפכב ,הנשל תחתמ
 0512051ם06 :םירפכה םה הלאו .םידלי 47ו םידוהי 4
 12 ,(דלי 1) ,תוב(860₪06 6 ,ת180ע₪ 2 ,(1 דלי)
 הע 10 ,5088 4 ,ת1הת602870ש 7 ,תוה20שסש

 ,טעתווס 13 ,(םידלי 2) ,(10תהשה 4 6

 .0218שע 4 ,281ו01026 4 ,12013+עת 2

 םידלי 91 -- םכותב, םידוהי 1059 ודקפנ דחיב

 .תחא הנשל תחתמ
 בצמה ערוה ינלופה ןוטלשה לש תונורחאה םינשב

 -- היצוקופב רחסה רקיע -- האובתה רחסמ .ילכלכה
 דרי ןילופמ אוציהו הפוריא יקושב וכרע תא דביא

 .ח"יה האמה תישארב ותומכל האוושהב ,ותיצחמ ידכ

 הררתשה -- ןילופ לש החרזמב דוחייב -- םירעב
 הינקה חוכ יכ ,רחסמה תדיריל המרגש ,תוינעה

 םבצמ תא ולדליד הלא םיאנתש ,ןבומ .תחפו ךלה
 .הימולוק ידוהי לש םג ילכלכה

 תיחרזמ-תימורדה ןיסייר ויה ח"יה האמה תישארב
 -ילשו תואתבשה לש תרכינ העפשהל תונתינ הילודופו
 ,'ץא'צוב ,אווקלו'ז םירעב .ךאלמ םייח ,לבוקמה הח

 םינק ויה ,הצייהדופ ,בו'צולז ,יזאראבז ,הקנדורוה

 .םיאתבש לש םיעודי

 "ולוק תליהק ךותל תואתבשה הרדח המכ דעו םא

 יפיטמש חינהל ןיא .תורוקמ רסוח בקע ,עודי אל ,הימ

 דיסחה הדוהי 'ר לש םתציחממ םידיסחה ,תואתבשה
 ,אווקלו'זמ רקנימאק ריאמ השמ ןוגכ ,ךאלמ םייחו

 ורייסש ,בו'צולזמ לשיפ ,ןיטאהורמ רוש עשילא
 יבצ יאתבש תרותל ופיטהו ריעל ריעמ ודדנ ,הביבסב
 הימולוק זוחמבש דוחייב ,הימולוקל םג וסנכנ אל

 ואצמנ ןהבש ,הנרובדאנו הקנדורוה םירע יתש ואצמנ
 ץוחמ לא באב 'טב תאצל וגהנש ,םיטעמ אל םיאתבש
 ,תדה יקוח יפל אל והוטחש ,הלט ובנג םש ,ריעל

 יבנה שאר אב הנרובדאנמ .ולכאו שאב ותוא ולצ

 ,אסירק עטנ ןב בייל הדוהי -- קנרפ בקעי לש םיא

 ןכו ,תואתבשל ףיטמו הביבסה תורייעב רבוע היהש

 רדאנב יבצ יאתבש ידיסח י'ע חלשנש .סטידנב ףדוו
 .םיאתבשה שאר ,היכרב לא ,יקינולאסל הנרוב

 אפוג הימולוקב םא תורורב תועידי ונל ןיא םלוא
 ,םיטסיקנארפה תמישר ךותמ .םידהוא קנארפל ויה

 ןיאש ,םידמל ,(1759) בובלב חוכיוה ירחא ורצנתהש

 .הימולוקמ דחא ידוהי ףא םללכב

 -תנש ,תודיסחה בחרנ רכ הפ האצמ ,תאז תמועל

 .הימולוק תאצמנ וב שלושמה לבחב הרצבתהו הללוח
 -יבסב וברתנ ,ח"יה האמה לש הנושארה תיצחמב

 ויהש ,םיבר "םש-ילעב, הילודופו ןיסייר-םורד תוב
 םיאפור ויה םבור .היתוביבסו םריע לובגב קר םיעודי
 -ימקו תועבשהב ,הרמה לע שחלב .םיבשעב ואפירש

 םש ילעבל .חור-ילוח ףוגמ םיקוביד שורישבו ,תוע
 ונימאהש ,םעה ינומה לע תרכינ העפשה התיה הלא
 .לבח-תונומאו תומודק תועדב

 -סולט ריעב וז הפוקתב בשיתהש ,םש לעב לארשי
 תוליהקב בבוס היהו השדחה ותרות תא הליג ,יט

 לעב,,כ םסרפתנו תורחאו יטוק ,הקנדורוה ןוגכ תוכומסה
 .(ט"שעבה) "בוט םש

 םג האר) ."ט"שעב יתבש,ב םג הבולש הימולוק
 .("תודיסחב םאו ריע -- הימולוק, :רמאמה

 יתרבהחה הנבמב סםייוניש

 החופיסו 1772 תנשב הנושארה ןילופ תקולח םע

 ולח ,הירטסואל -- הימולוק הללכבו -- היצילג לש
 .יתרבחה הנבמב םייוניש

 תנשמ ,הזרת הירמ תירסיקה לש םידוהיה ןונקת יפל

 ושארבש דחוימ ףוגב םינגרואמ היצילג ידוהי ויה ,6
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 (010861891) "היצילג ידוהי לש תישארה הלהנהה,  הדמע

 -ראיה םלוס לע תססובמה ,(םוז6880ת 662 טסה

 .שארב םיסנרפ 12-6 םע תוליהקמ בכרומה יכרא

 ודמע (תוזוחמ 6 ויה היצילג לכב) זוחמב תוליהקה

 ,(18018120656811050662) זוחמה סנרפ תלהנה תחת

 (1.8ת000808110546) הנידמה יסנרפ 6 םינוממ ויה םהילע
 יסנרפ 67ו זוחמה יסנרפ 6 .שארב הנידמה בר םע

 ידוהי לש תישארה הלהנהה תא דחיב וויה הנידמה

 .היצילג

 םקוה אל ומוקמבו הז ןוגרא לסוח 1785 תנשב

 תוליהקה יסנרפ קר וראשוה אלא ,יללכ יצרא ןוגרא

 -מע ןשארבש ,ידורבו בובל תוליהקל טרפ .תוימוקמה
 ןללכבו -- תוליהקה רתי שארב ודמע ,םיסנרפ 7 וד
 תא גצייל היה םדיקפתמש ,םיסנרפ 3 -- הימולוק

 חקפל ,הליהקה יינעל גואדל ,תונוטלשה ינפב םתליהק

 ,תותימו םיאושנ ,תודיל םושיר לע ברה םע ךדחי

 להנלו םידוהיה לצא םיסמ תובגל ,הליהקה יסמ תייבג
 םייולת םיסנרפה ויה חשעמל .הליהקה יניינע לכ תא

 יפל .וידיב םינותנכ םתוא הארש ,זוחמה ןוטלשב

 דאי ,בובל קר ובשחנ תירטסואה תודיקפה תוח"וד

 -רט ,ידורב ,'ץיבוהורד ,רובמאס ,לשימשפ ,באלסור
 .םירעל ה'זרוגדופו אלאיב ,בונראט ,'ץא'צוב ,לופונ

 וא תורייע לש יפואו הרוצ ןהל התיה -- םירעה רתי

 םיניינבה בור רשאב ,םילודג םירפכ לש -- ןוכנ רתו*
 .ץעמ םייונב ויה םהב

 -בועמ יתלב תובר תומדא תפקומ התיה הימולוק

 ביבסמ תורעיה .ןהילע יהשלכ היינב ירסחו תוד
 םיתבה בור .ילכלכ בושיח םוש ילב ולצונ ריעל

 ידיב ויה םיישארה היתובוחרבו ריעה לש הרובטב
 .היסולכואה לש עירכמה בורה תא וויהש ,םידוהיה

 וקסעתה םהב .,םירברפב םבורב וררוגתה םירצונה
 בר רפסמו תוקילד וצרפ רשאכ .תואלקחו תוכאלמב

 שדחמ םיקהל תונוטלשה ורסא ,ףרשנ ץע"יתב לש

 הליחתה ,ךכליה .ןבאמ היינב לע ּוויצ אלא ץע יניינב

 ,ןבא יניינב תונבל םינומשה תנש ףוסמ הימולוק

 .ינוריע ןויבצ הל הווישש רבד

 רוימ זוחמ 1782 דע ּוויה היתוביבסו הימולוק ריעה

 ףרוצ ,1782 סרמב 227מ קוחה דוסי לע םלוא ,דח
 -סינטס -- דחואמ זוחמל הצינימשיט םע דחי הז זוחמ

 17 רתי םע ללכנו ,םיבשות 180.96 הנמש ,בובאל

 .בובל לש רוטאנרבוגל תופיפכב תוזוחמ
 יבגל הדהאב תודיקפה הנייטצה אל הפ םגש ,ןבומכ

 -ארב ,תירטסואה תודיקפה הטילבה ,ללכב .םידוהיה

 הרומכה ,הלוצאה לא התביא תא ,היצילג שוביכ תיש
 םיניתנל םבצעל התיה תירקיעה התמגמו ,םידוהיהו

 .רסיקל םינמאנ

 םידוהיב הירטסוא התאר יתליחתה הנוטלש תפוקתב

 םתואש ,תוליבסלו תוסחל קרו ךא יוארה רז עטנ הלא

 םירזכ .םידחוימ םימולשתו םיסמב "תונקל,, םיכירצ םה
 םיסמ םהילע ולטוהו הנגהה תכרעממ םידוהיה ואצוה
 .ןיטולכואה רתי לע ולטוהש הלאמ המכ יפ םילודג

 רתויב רצקה ןמזב התצר תירטסואה היצרטסינימדאה
 םלוא .םישדחה םיאנתל םלגסלו םידוהיה תא תונשל

 ופצוה םהבש ,םיטרקדהו תונקתה ,תוארוהה עפש
 רונרבוגה לש ותמזויוכ ותעצה יפל ,היצילג ידוהי

 -יטה ,הניוב תיזכרמה הלשממה לש הרושיאבו בובלב

 .והובו והות קר ול

 -ורויבה ירטסואה ןונגנמה ליחתה ,ןמזה תצורמב
 םינוקית םישגהל ןיאש ,ןיבהלו ריכהל טא ,טא יטרק
 .םיטנטאפו םיטרקדה תרזעב ךא םידוהיה ייחב

 היה ןכ ,היצילגב לארשי תוליהק לכ לש ןלרוגכ

 ,םינושה םיישקה ףא לע .הימולוק תליהק לש הלרוג
 הניחבמ חתפתהל ןאכ תידוהיה היסולכואה הליחתה

 .תירפסמו תילכלכ

 ,םיתב טעמב הימולוקב םידוהיה ורג 1776 תנשב

 .(תוחפשמ 2) תושפנ 12-10 ורג תיב לכב ,רמולכ

 תופיפצ הררש ,ער םייונבו םינטק ויה םיתבהו ליאוה
 .םידוהיה תורידב הבר

 -ועמק םירחוס ויה םיידוהיה ןיסולכואה לש םבור

 תורטמה תחא וז התיה ,ןכ לע .םיגזומו םילכור ,םיינ
 םיגזומה תא לסחל היצרטסינימדאה לש תונושארה

 ירקיעה םרוגה תא םהב ואר יכ ןעי ,היצילגב םיידוהיה
 .םירכאה דמעמ חותיפ תא בכעמה

 -יגה ,תוזוחמה ישאר 18 ןיב ךרענש ,לאשמ יפ לע

 יפ לע ףא וז הטלחה ידיל תיזכרמה הלשממה הע
 לע תיבויח תעד תווח ורסמ תוזוחמ ישאר 8 קרש

 קסעתהל םידוהיה תא חירכהל ידכ םיגזומה לוסיח
 תונוטלשה םג ויה וז העדב .םייביטקודורפ תועוצקמב
 .הימולוקב

 ושענש תונויסנהו הלעמלמ תוארוהה תורמל םלוא

 הירמ תירסיקה לש הנוטלש ימיב וחילצה אל ,םתמזיב
 לש םיילכלכה םייחב איהש לכ הבטהל עיגהל הזרת

 לש ילכלכה בצמה יכ ,אלפי אל ןכ לעו ,היצילג ידוהי

 ,נשה ףסוי רסיקה ,השרוי תפוקתב היצילג ידוהי

 היעבה ינפל ודמעוה תונוטלשהש ,ךכ ידכ דע לדלדתנ
 ףפורה םדמעמ תא תונשל ידכ המ-רבד תושעל השקה
 .םידוהיה לש

 תולבגהו םירוסיא

 ינימ לכ םיסמה לועל טרפ ולטוה םידוהיה לע

 .םיאושינל עגונב היה רתויב השקה רוסיאה .םירוסיא
 םלשל ךירצ חיה הנשל םיבוהז 100 לש הסנכה לעב

 ונב ,םיטאקוד 3 ןושארה ונב לש םיאושינה דעב

 30 -- ףסונ ןב לכ דעב .12 -- ישילשהו 6 ינשה
 ילב וידלי תא ןתחמ היהש ימל יובאו יוא .םיטאקוד

 לצא 1774 תנשב ומירחה לשמל ךכ .תונוטלשה רתיה
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 תא ,תושר ילב םחינב תא ואישהש ,םידוהי ינש

 .ושרוג םידוהיה ינשו ,םידמושמל ותוא ורסמו םשוכר
 ולטוה תיקוח יתלב הנותחב תופתתשה דעב וליפא

 ריכזהל דוע שי םירוסיא םע רשקב .םישק תוסנק

 -כרעב םג ןיטיג רודס ,(1785) םיבורק יאושנ רוסיא
 ךשמב םיתמ תרובק רוסיא ןכו ,תויתכלממה תוא

 .תחא הממי
 ,תיתליהקה הימונוטואה ידירש ולסוח 1785 תנשב

 םיסמה ,תויטופישהו תוינידמה תויוכזה לכ ולטוב
 ידיקפל הרסמנ םתייבגו דוחל ידוהי לכ לע ולטוה
 -שמ םינינעב הדמעוה תידוהיה היסולכואה .הלשממה
 יפואה רסוה הליהקהמ ,היריעה ןוטלש תחת םייתרט
 .דבלב תיתד הדעל הכפה איהו ימואלה

 לש תוינידמ"תוילכלכ תופקשה דחוא ,ינשה ףסוי
 תידוהיה היעבה לע לקחל לכויש בשח ,םיטארקויזיפ

 .םירכיאכ ,המדאה לע םידוהיה לש םבושיי ךרדב
 המדא ידבוע םידוהיש הניוומ הארוה האצי 1782 תנשב
 רצק ןמז ירחאו ןיאושינה ףירעתמ יצח קר ומלשי

 דוהי הבשומ דוסייב םלוא .הזה סמהמ ירמגל ורטופי
 דומה הדסונ 1786 ביבאבו ,1785 תנשב ךא לחוה תיד

 דיל ,הקבורבמוד רפכב הנושארה תידוהיה הבש

 לבב, הבשומה הדסונ ךכ רחא .(זנאצ) 'ץנוס יבונ

 ולא דועו בוחילוב ריעה תברקב (ןוליבבדיונ) "שדח

 .םימי וכיראה אלש תונטק תובשומ
 רפסמה ךותב יכ ,עבקנ תיתלשממה תינכתה יפל

 -פשמ 1410 -- היצילג לכב םיבשייתמה לש יללכה

 .תוידוהי תוחפשמ 20 החימולוקמ לוטיל שי -- תוח

 ןהמ ,תוחפשמ 10 1794 ףוס דע ובשוי השעמל ,םלוא
 הנומש ליגמ הטמל ,םידלי 627ו םישנ 36 ,םירבג 0

 םיבשייתמ לש םשוכר .תורענ 277 םירענ 35 ,הרשע
 תוקלח 248 ,תותפרו תונרג 20 ,םיתב 20 היה הלא
 56-| םירוש 46 ,םיסוס 25 ,תואלקח"ילכ 20 ,המדא
 .תורפ

 תובשייתהה יחטשב תוליהקה י"ע הסוכ ביצקתה

 ,30 ,25 לכ .תחא החפשמ לע ןירולפ 250 לש רועישב
 .תחא תכרצנ החפשמ בשייל ובייוח החפשמ תובא 0

 -ולוק זוחמה לכמ םידוהיה םיבשייתמה 91 ללכמ
 1822 תנשב וראשנ ,המצע ריעה םג הללכנ וב ,הימ
 ןובשח לע ןלוכו .המדאה לע תובשוימ תוחפשמ 83 קר
 .הלש ןובשח לע אל תחא ףאו תוליהקה

 הימולוק ידוהי םג ולבס ,היצילג תוליהק לכב ומכ
 -לכה םבצמ לודלדל טעמ אל ואיבהש ,םיסמה לועמ
 ומלש | ('י01078ת250000") תוליבסה"סמ דבלמ | .ילכ
 .םיפסונ םיסמו םימולשת ינימ לכ םידוהיה

 הגיזמ לע םידוהיה בור וסנרפתה ,רבכ ונרכזהש יפכ
 רפסמכ תוידוהיה תוחפשמה רפסמ היה תחא אלו
 תייבגב םיכורכה םיניינעה לכ רודיס לע .חזרמה יתב
 ,(טסיסצקא) דחוימ דיקפ דקפומ היה ,רשבה סמ

 הנשל ןירולפ 200 ךסל התלע תיתנשה ותרוכשמש
 350-ב המכתסה תיתנשה ותרוכשמש ,ידוהי רלבלו
 .ןירולפ

 רפסמ לע םינותנ וז הפוקת לע ונל ןיא ונרעצל
 תנשב .אפוג הימולוקב תידוהיה היסולכואה בכרהו

 לע תועידי ונל שיו היצילג לכב דקפמ ךרענ 8
 ריעה םג הללכנ וב ,בובלסינטס זוחמב םידוהיה רפסמ

 11 בובלסינטס זוחמב ויה הז דקפמ יפל .הימולוק

 -דורוהוב ,ץינימסיט ,המצע בובלסינטס ןהו תוליהק

 ,ןיטרבוא ,יטוק ,בוסוק ,בונולבאי ,הימולוק | ,ינא'צ
 -שמ 3530 םע הקסיזרטסאנומו לופמאיראמ ,הנרובדנ

 -בג 8584 ןכותב ,תושפנ 17,342 ןהבו תוידוהי תוחפ
 .םישנ 8758-ו םיר

 תוחפשמ 3351 בובלסינטס זוחמב ונמנ 1790 תנשב

 תנשב וליאו ,תוליבס"סמ ןירולפ 13.404 ומליש ןהו

 ןהבו בובלסינטס זוחמב תוחפשמ 3552 ונמנ 2

 .תושפנ 0

 ידוהי וקסע .תולכורו ינועמק רחס ,הגיזממ טרפ

 תורעי תריכחל טרפ ,םיצע רחסמב םג הימולוק

 םלוא .חלמו גלשא ,178) תנשב םהילע הרסאנש

 .קושה לא ותקפה םוקממ חלמה תלבוה םהילע הרסאנ
 ףנע היהש ,קבט לודיגב םג ולפט הימולוק ידוהי

 קבט ינסחמ ומקוה הימולוקב .דואמ בושח יקשמ

 ופתתשה הב ,תידוהי הרבח .הבוגב תומוק 2 ילעב
 ויה ,וועל השמו רבאהסגירק השמו םהרבא -- םיחאה

 קבט ילע רנטנצ 2500 םירכומ ,הנשב הנש ידמ
 םידוהיה ;היצילגב קבט לש היצרטסינימדאה ירכוחל

 היה לשרה לבייפ םג .קנרש ףסויו גינוה השמ --
 לצינש הליהקב ףיקת לש סופיט) עודי קבט רחוס

 םעטמ ול ועידוה 1784 טסוגואב .ותבוטל תונמדזה לכ
 -שלאזב זוחמה דרשמב ורכש תא הבגיש תונוטלשה

 םיאושינ לע ויתועדוה דעב ול קנעוה רשא ,יקי'צ

 ,ןייצל םיכירצ תאז םע .(םידוהי לש םייאשח
 היצילגב הליהק ךל ןיא .ורודב ידיחיה אל אוהש
 דוהו תוריסמ תכאלמב קסעתה אל הישארמ והשימש

 ויפואמ ועבנ ולא תועפות .תונוטלשל תויאשח תועד

 הליהקה ישארמ םג היה לשרה לבייפ .רטשמה לש

 ודגנ הלהונש הריקחב הליהקה תונובשח ללגב ךבתסהו

 ושיגה םהינש .עטנ לאומש ,הליהקה רבזגו רפוס דגנו
 דוסי לעש ,לטרא בובלסינטס זוחמה רש דגנ הנולת

 טפשמ םדגנ שגוה ,סוקרמ לדנמ רוסרסה לש ותתסה

 וז הריקח בקע .הליהקה תפוקב םירדס"יא ןינעב
 רלבלה םג דחי ותאו עטנ לאומש הליהקה רפוס רטופ
 .רטלאו הימולוקב (1006ת80220100ז) ידוהיה

 םינשה וננואתה לטרא דגנ םהלש הנולתה בתכב

 לכ תרסח הריקחה לוהינ תעב ולבסש םייוכידה לע
 םידוהי דצמ תונולת םג ושגוה ,וז הנולת דבלמ .דוסי

 30-ב לטראמ שרד םוינרבוגה .הימולוקו הנרובדנב
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 -שיש עידוהו ןינעב טרופמ ןובשחו ןיד 1784 רבמצדב

 ץעוי זוחמה"רש לש ויתונובשח לע בובלסינטסל רג
 הריקחה ךשמב .ןינעה לכ תריקחל םוינרבוגה םעטמ
 -- םירסימוקה םיברועמ םג ויה ןינעבש ,ררבתה

 תונתמ תלבק לשב ,םידיקפ רפסמ ןכו סורגו ןיאמיר

 הברעתה ןינעב .םיידוהי םירוסרס תועצמאב דחושו
 -שב םייוקילה, תא לסחל השרדו הניווב הלשממה םג

 הלשממה העבת ןכ ומכ .דחוש תלבק לש גהונהו "תור

 -פת םיאלממה םיידוהי םינכוסב שומישה תא רוסאל
 לטרא דגנ הריקחה .תונוטלשה ינפב םינלדתש ידיק
 1786 ינויב ךא הרמגנו םישדח רפסמ דוע הכשמנ
 .לטראב הפיזנבו רטלאו לש וירוטיפב

 הימולוקב הליהקה הננואתה ולא תוריקח םע רשקב

 םישעמה לע יטוקו הנרובדנ ,ץינימסיט תוליהק םע דחי

 לע ןכו ,ידורבב "רשב סמ,ל הנשמה ירכוח לש

 .לאטספליווּו רלפוק -- םיידוהיה םיסמה ירכוח

 ,גנוד היה םידוהי ידיב אצמנש בושח יקשמ ףנע
 דעב ,רזייל םשב ידוהי לבק 1786 תנשב .בלחו שבד

 ול היהו בלחו שבד ,גנודה תריכה תא ןירולפ 0

 תורמל ,ןירולפ 10 שבד רנטנצ דעב םלשל יאדכ
 .ןירולפד--6 זא היה קושה ריחמש

 ובחרוה ,הימולוק לש יפרגואיגה הבצמל תודוה

 ,היבדלומ םע רחסמה ירשק ירטסואה ןוטלשה ימיב

 הירטסוא .(1776)  הניבוקוב שוביכ ירחא | דוחיב
 תוצרא םע ירחסמה רשקה חופיטב תנינועמ התיה
 םידוהיה .תיאלקח תרצות ינימו רקב אובי םשל ,ולא

 ,רקב רחס ןוגכ םיבושח רחסמ יפנע םהידיב וזכיר
 היצילגל הניבוקובמ הרבעש תיאלקח תרצותו ,םיסוס

 הפמ לבוהש חלמב רחסמ ןאכמו -- הימולוק ךרד --
 .היבדלומו הניבוקובל

 "וטלשה וגאד ,הניבוקובו היצילג שוביכ תישארמ

 דוחיבו ,ברעמל םשמ רשב תקפסה תלדגהל תונ
 םנמא היה היבדלומו היצילג םורדמ רקבה רחס .הניול

 ,בובלסינטסב םיינמרא רקב ירחוס ידיב ובורב זכורמ
 בקעי ,ץיבונוצשק ירוגרג ,ץיבונארגוב לאכימ ,רדואיד
 ויה םהלש םיקפסה בור םלוא ,םהיפתושו ץיבונוטנא

 דחא רוסיפורפש ןינעמ .הימולוקמ םיידוהי םירחוס
 הנש ידמ רייסל גהונ היהש ,תיבובלה הטיסרביגואב
 תורייעה תחא הניהש הימולוקב,, יכ ,רסומ ,היצילגב
 ,"םידוהיה ידיל קשמה יפנע לכ ורבע ,היצילגב תובושחה

 ,1785 סרמב 207מ ,ינשה ףסוי לש ןונקתה יפ לע

 ןהמ תחא ,תובר תויובייחתה םידוהיה לע ליטהש
 הרבג ,ידוהיה רעונל םייללכ רפס יתב םיקהל --
 -לומה-יחלאווה לובגל םיבורקה םילבחה ידוהי תריגה

 ,ךכ ידכ דע ,הימולוק ידוהי לש םג ,םללכבו ,יבד
 אלש יסאיב הילוסנוקל התרוה תיאניווה הלשממהש
 .תיראלוסנוק תוסח הלא םירגהמל קינעהל

 דסונ ,תיחרזמה היצילגב תורחא תוליהקב ומכ

 1₪0156ם6) יממע רפס תיב הימולוקב םג 1788 תנשב

 -תנש ןגרבמוה ץרה לש ותינכת יפל ,(אסצנ 6
 רזל דירפ ןאכ דבע הרומכ .תונוטלשה י"ע הלבק

 .ןירולפ 200 -- התיה תיתנשה ותרוכשמו

 םיסמו תונקת

 םידוהיה לע םלוע תא תונוטלשה ודיבכה ,םימיל

 דיה ,רתויב תושקה תחא .ןהינימל תונקת תייפכ י"ע
 סויג הבייחש ,1788 ראורבפב 17-המ הדוקפה הת
 ןילופל רעונה תחירב תא הריבגה וז הנקת .אבצל

 ,סויגה קוח לטוב םייתנש רובעכ םלוא .היבדלומלו
 םיצור םידוהיה ןיאש ,תעדל וחכנ תונוטלשהש רחאל

 בייח לכ דעב ומליש סויגה םוקמב .אבצל סייגתהל

 .1800 דע ךשמנ הז בצמ .םיבוהז 30 סויג
 ,לבסה ידומל היצילג-ידוהי ייח לע ביעהש ,ףסונ קרפ

 רבמבונב 11-ב גהנוהש תורנה סמ בויח םע ליחתה

 תוליהקה לכ לע הצבר "רטכאפטכילה, תפוקת .7

 -ונא יתלב תוירזכאו לזג ,דוש ישעמב הנייפוא איהו
 .1848 תנשב הכפהמה דע שממ הכשמנ רשא ,תיש

 ,ךכ ידכ דע הנשל הנשמ לדגו ךלה םיסמה לוע
 תורנו רשבה סממ לודג בוח רבטצנ 1811 תנשבש

 דוהיח לע ולטוהש הנידמה לש בוחה תורגאבו תבשה
 יסנרפ דגנ תונולת תונוטלשל ושגוה 1815 תנשב .םיד

 לש רשי יתלב לוהינב םתוא ומישאה ןהב ,הליהקה
 ףותישב ,םה םתבוטל םיסמה לוצינו הליהקה יפסכ
 תלהנה תא לסיח זוחמה דרשמ .םיסמה ירכוח םע

 -- ידורבבו ירטסב םג ויה תומוד תועפות .הליהקה

 דדח הליהק-יסנרפ ונומ ,םימדוקה םיסנרפה םוקמבו
 .1848 תנשב הכפהמה דע שממ וכשמנ רשא ,םיש
 םיבשותה לע םיליטמ ויה םבור תאש םיסמה תקולח
 בקע .םירישעהו םידימאה תובכש לע םיסחו םיינעה

 אל תונוטלשה םלוא ,םיסמב תובוח ורבטצנ הז בצמ
 םקוליס תא ושרדו הימולוק ישנא תשקבל בל ומש
 .םיסמה תובוח לש

 יתקוסעת בכרה

 תוידוהי תוחפשמ 427 הימולוקב ויה 1812 תנשב
 .תושפנ 2033 ה"סב ,םישנ 10477ו םירבג 986 ןהבו
 ,תוידוהי תוחפשמ 2484 ונמנ הימולוק זוחמה לכב
 .תושפנ 11205 דחיב ,םישנ 56917ו םירבג 5514 ןכותב

 הברהב הנתשה אל הימולוק זוחמב םידוהיה רפסמ

 תוחפשמ 2473 ודקפנ 1819 תנשב .,םינשה תצורמב

 -לקחב תוקסעתמ ויהש תוחפשמ 91 ןהב ,תוידוהי
 .תוא

 .1820 תנשב יתקוסעתה בכרהה תא ריכהל ןינעמ

 וקסעתהש םידוהי םירחוס 751 ונמנ זוחמה לכב

 ,חלמ ,תורוע ,תונוזמ ,תיאלקח תרצותו האובת רחסמב
 לכב .(110010מ) תושכו (21210) ןרימח ,גנוד ,רקב
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 ,הדובע יתב ילעב 488-כ ,םיאנועמק 334 ונמנ זוחמה

 20 ,(היצילג לכב 2015 לע) ש"י ירציימ 201 םהמ

 38) תורנ-ישוע 9 ,(היצילג לכב 69 לע) ןינב"ירגנ
 םהש ,(101201280ם6"%) םיטמנ-ישוע 3 ,(היצילג לכב

 ,םיטייח םהו הכאלמ ילעב 252 ,היצילגב םידיחיה

 .םירזשו םינוורפ ,םירלדנס

 לש ילכלכה בצמהש םידמל ,םיאבה םירפסמה ךותמ

 .רפתשהו ךלה ט"יה האמה תישארב הימולוק ידוהי
 דיס םירחוס 72 ןיב הימולוק זוחמב ונמנ 1826 תנשב

 יפל .תומושר תומריפ ילעב םידוהי 67 -- םיאנוט

 -כואה תיצחמ תא הימולוקב םידוהיה ּוויה הז דקפמ
 .ןיסול

 המחלמ הליהקה ברקב החקלתה 1819--1818 םינשב
 -ביל השמ דמע םידגנתמה שארב .הליהקה דעו דגנ

 םהב ,םיבתכמו םיריכזתב תונוטלשה תא ףיצהש ,ךייר

 ,היסולכואה דגנ םהישעמו הליהקה יסנרפ לע ןנואתה

 .םתייבגו םיסמה תקולחב השק ןפואב ולצינ התוא
 דועמ ויה ןהב תוכשוממ תוריקח להינ זוחמה דרשמ

 וקלוס 1819 תנשב .םהינכוסו םיסמה ירכוח םג םיבר

 אל המצעלשכ הטישה םלוא ,םישדח ונמתנו םיסנרפה

 .התנוש

 ,השמ ןב לשיפ םירפא חנ 'ר ברה לש ותומ ירחא

 ,וסיג ,זוחמהו הימולוק תליהק ברל רחבנ ,1782 תנשב

 םג עודיה ,ראבמ ןייטשפא יולה ןמחנ ןב קחצי 'ר

 היהש ,ראב ק"דבא ןמחנ 'ר ,ויבא .ריראב ןמחנ םשב
 ח"מהעב ,בונאטסמ ןייטשפא יולה םהרבא ברה לש ונב
 תנשב רטפנ ,הנבור ק"קדבאו "םהרבא תכרב,, ת"וש

 בר םג היה הימולוקב ברה ,רומאכ .(1735) ה"צת

 התיה תיתנשה ותרוכשמו (16187801מ6%) זוחמה

 .ןירולפ 0

 תנשב ותומ דע ,תונברה אסכ לע בשי קחצי 'ר
 .(ה"נקת תנש רדא ג) 5

 34 ברכ ןהיכש ,יבצ ןמחנ 'ר ונב ,ברל רחבנ וירחא

 לע ושרוי .(1829) צ"קת ירשת ח"'כב רטפנו םינש

 ז"טב רטפנש ,באז קחצי 'ר ונב היה ,תונברה אסכ

 בר היה ,םלושמ 'ר ויחא .(1849) ט"רת ןושחרמ

 ,1809 -- ט"מקת תבט "וב ,הימולוקב רטפנו ןיטסיפב

 'רב םוחנ והיקזח -- זוחמה ברל רחבנ ,ותומ ירחא

 ןמזב ,בובלב ןייד היה ותריחב ינפל .שביוט קחצי

 לעב,) ןייטשנרוא בקעי 'ר לש תונברב ותנוהכ
 .בובלב רטפנ ,("בקעי תועושי

 ןושרג 'ר ברה ,הימולוק לש הברל רחבנ וירחא
 לודזור ק"דבא 1829--1821 םינשב היהש ,הדוהי 'רב
 בר היה כ"חא .בוסוקמ לידנמ םחנמ 'ר לש ונתחו

 רולוקב ברכ ןהכל ןמזוה םשמו הקנדורוהו 'ץמולטב
 תובר לעפו הליהקה ייחב ליעפ קלח חקל אוה

 רטפנ אוה .םיבר הקדצ תודסומ ומקוה ותמזיב .הנעמל

 .(1863) ג"כרת תועובשה גח ברע

 השסטינ הקסנוליגאי בוחר
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 ,האושב ברחנש לודגה תסנכה תיב םקוה וימיב

(1942). 
 -סח תולימג, השודקה הרבחה הדסונ 1820 תנשב

 ותרובחב לאשו םינקז ומת ופס רבכו, ליאוה "םיד
 תוצמב לשרתהל וליחתהש "םימיל םיריעצ םישנא

 ."הטמה תאישנב טרפבו םיתמב לופט,

 ח'מג ירבח לש תובוחה יטרפ ועבקנ -- ןונקתב
 -יחב ומייקתנ חספ לש דעומה לוח לכב .םהידיקפתו
 ,םיאבג 3 םירחוב ויה םירשכ םיררוב השמחו ,תור

 ,תסנכה תיבב תבש לכל יאבג ,תולוקה בור י"'פע

 תושעל בייוחמ םהמ דחא לכו הרותל הלוע אוה הב

 .ולש דעומב הדועס

 לע ,תמב ךורכה לופיטה לכו הרובק יניינע דבלמ

 גואדלו םילוחה תיבב םילוחב םג לפטל הרבחה ישנא

 ."לשפנ תאיחה,לו םתויחונל

 תושר ןיא ,גלפומ רישע אוה ןנימ רב הזיאש הרקמב
 םיאבגה תעידי ילב םוכס הזיא וילע בוצקל יאבגל

 "רורתה תא ףוסאל שי תודחוימ תואספוקב .הרבחה לש

 י"פע תורדוסמ ,תודחוימ תונקתב .הרבחה רובע תומ
 .םיאבגה לש םהיתויוכזו םהיתובוח וטרופ ב"'א

 םידיסח לש ריע

 ,1848 תנשב תירטסואה הכפהמה ינפלמ הפוקתה
 תוקבאיה לש ןמיסב הדמע ,היצילג ידוהי תודלותב

 םיליכשמה ןיבל ,הזמ םידיסחהו םיקודאה ןיב השק
 .הזמ

 םיקומע םישרוש תוכהל תודיסחה החילצה הימולוקב
 הליחתה ,תאז תמועל .הליהקה ייח לע טלתשהלו

 התיה אל איהו .העמק-העמק קר ןאכ טשפתהל הלכשהה
 יליכשמ ומכ םיעודי םישיא דימעהל ידכ הקזח יד
 .'וכו בוחלוב ,ץינימסיט ,בובל .לופונרט ,ידורב

 -והיה היסולכואה לש רתוי תודימאה היתובכש םג

 ויה אל ,ץראל-ץוח םע רחסמ יקסע ומייקש ,תיד
 -תפתהל ורזע אלו הלכשהה תומסיס ירחא םיטוהל

 םינודעומ ,רפס"יתב דוסיי ידי-לע התוטשפתהו התוח
 .ליעל ונינמש םירעה תמגודכ

 הקלח היה אל ,תיללכ הלכשה תוטשפתהל המחלמב

 ד-יתל ופאשש םיליכשמל ןמיס ןיא .רכינ הימולוק לש

 וא ,םידוהיה לש םיימינפה םייחב םייונישלו םינוק

 -- תונבלו הליפתהו תסנכה יתבמ שורפל תונויסנ

 בובל וא 1820 תנשב לופונרט יליכשמ תמגודכ

 וגיקסדוסליפ בוחר



 הימולוק רפפכ 22

 תועפות .םימדקתמ לש תסנכ תיב -- 1846 תנשב

 לש םדמעמ יכ ,הימולוקב ושחרתנ אל הלא ןיעמ
 "שהה תוטשפתה עונמל ידכ קזח יד היה םידרחה

 הבלתשהו תודיסחה השבגתנו הבצעתה ןאכ .הלכ

 תלמסמ איהו תידוהיה היסולכואה ייחב ביצי ןפואב

 אלפ ןיא ןכלו .הליהקה לש תיתימאה התוהמ תא

 קידצה לע עיפשהל םיצמאמ ושע הימולוק ידיסחש
 דוב תונוטלש רשאכ -- ןמדירפ לארשי 'ר ,הרוגדסמ

 -שיש -- הרוגדסמ שורג-וצ ודגנ ואיצוה הניבוק
 וליבשב גישהל םג וחילצה ,השעמל .הימולוקב עקת

 הלודג החמש ררועש רבד ,הימולוקב הבישי תוכז
 יברהו הרוגדסל תחלשמ ורגיש םה .םידיסחה ברקב

 הניחבמ היסולכואה תא םג הלדלדו םיבר תונברק הש

 .תיקשמ
 הכפה ,1848 תוערואמ ירחא ,ט"יה האמה עצמאב

 היצילג ןיב הבושח תירחסמ הדוקנ תויהל הימולוק

 ךשמ ילכלכה בצמה רופיש .הינמורו הניבוקובו
 היסולכואהו םידוהי םיבשות לש בר רפסמ הריעה

 התיהש ךכ ידכ דע ,הנשל הנשמ הלדג תידוהיה
 ולחש םייונישה תורמל .ריעב היסולכואה תיצחמל
 תוערואמ רחאלש הפוקתב היצילגב םידוהיה ייחב

 תרוסמ ירמוש םבורב הימולוק ידוהי וראשנ ,8

 .הליהקה ייחב תכל יקיחרמ םינוקיתל ופאש אלו

 םע דחי .םידרחה ידיב הראשנ הליהקה תלהנה

 תילוטאקה היסנכה תיארנ ןימימ .''שוטאר,,ה ןוויכמ קנירה לע טבמ

 וניינע רדוס םיתניב ךא ,הימולוקב עקתשהל חיטבה
 .הרוגדסב רוגל ראשנ אוהו הניבוקובב

 קהנזור .י רמ היה 1848 תנש לש הכפהמה תעונתב
 םייס לבא ,בובלב םייסל רחבנ אוה .ליעפ םאונ"ןקסע

 ,קהנזור המלש ר"ד ,קהנזור לש ונב .סנכתה אל הז
 .ריעב ינויצה גיהנמה ותריטפל דע לצרה תומימ היה

 בוטכ .םינומה םג הפיקה (1888) הכפהמה תסיסת
 תיב לע ולפנתה ט"רת הרות תחמשב הקשמב םבל
 -השעמ לע .והוסרהיו (תבשה תורנ סמ) הבוגה הנוי
 .האמה ףוסב דוע ורפיס הז הרובג

 "רדש ,ערילוחמ ריעה הלבס 1849 -- 1848 םינשב

. 

 -ימל 186) תנשב הימולוק התנפ בובלסינטס תליהק
 קיזחחל םידוהיה םירחוסל ריתהל ,םינפה ןוירטסינ

 םהל השק יכ ,ןושאר םויב תוחותפ םהיתויונח תא
 םיגחה ףרצל םא -- דועו ,עובשב םימוי תובשל
 148 תובשל -- רבדה שוריפ ,םיירצונהו םיידוהיה
 -לכ הניחבמ תאשל םתלוכיב ןיאש רבד ,הנשב םימי
 .תילכ

 אלד יסכנ שוכרל 1860 תנשב םידוהיל רתוהש ירחא
 ושריש ,תושקב הימולוקמ םידוהי 15 ושיגה ,ידיינ

 הלאו ,תוזוחאו םיתב ,ידיינ אלד יסכנ שוכרל םהל
 : האלמתנ םתשקבש םינופה :םה
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 סנרפו רמצ תורוחסב יאנוטיס ,תויח לסוי (1

 רכוח ,רצלמ .א (3 .ןכוס ,גרבלזיו המלש (2 .הליהקה

 .ש"יי תפרשמ לעב ,תויח (5 .קהנזור .י (4 .הזוחא

 -וג (7 .הינב ןלבק ,תואובתו םיצע רחוס ,פיזננאז (6
 .הזוחא-רכוח ,רלטרב ןמטיל (8 .הינב ןלבק ,תיג

 -כואה תיצחמ תא הימולוק ידוהי ּוויה וז הפוקתב

 תידוהיה היסולכואה הלדג 1860 תנשב .ריעבש ןיסול

 ללכב תושפנ 8234-ל 1869 תנשבו ,תושפנ 7"8000ל

 ידיב הבורב תזכורמ התיה הלכלכה .םיבשותה 9

 דוחיבו ,ינועמקה ןהו ינוטיסה רחסמה ןה ,םידוהיה

 ,היישעתה םג .תיאלקח תרצותו ,םיסוס ,רקב רחס

 בור י"פע ויה (082מ08180ש0) תורדק-יתבו תונחט

 ידוהיה רחסמה ףקיה בחרוה דוחיב .םידוהיה ידיב
 -- בובל לזרבה תליסמ ןינב רמגנ הב ,1869 תנשמ

 רפישש רבד ,הימולוקב הנחת םע ,יסאי -- ץיבונר'צ

 "יבסו ריעל םידוהיה לש ילכלכה בצמה תא דחוימב

 .היתוב

 תונשב הקיחתה תובקעב ולחש םייונישה תורמל

 ראוניב 25-מ קוחה ףקותב דוע ראשנ ,18517ו 8

 תותרשמו םיתרשמ קיזחהל םידוהיה לע רסאש ,3
 ץוחנל וליפא האצמ תיאצילגה תוביצנה .תוירצונ

 ,תוזוחמה ידרשמ לכל 1853 רבמטפסב 23-ב עידוהל

 תושעל רתומש אלא ,ףקותב ןיידע אוה רוסיאהש

 .היתוביבסו ריעב םידוהיה לש ילכלכה בצמה תא דחוימב

 הרערע הימולוקב הליהקה תלהנה אקודש ןינעמ

 .רוסיאה דגנ םינפה ןוירטסינימ ינפב

 ינינעל רטסינימה .הלשממב ןוידל איבה רבדה
 הזו תותדה רטסינימ ידיל ןינעה תא ריבעה םינפה
 ,תוביצנה תדוקפ תא םייקל שיש ותעד תא עיבה

 תליהק רוערע תא םינפה רטסינימ החד הז דוסי לע
 בובלב תוביצנב הנודנ םינשה ןתואב .(33) הימולוק
 שובלה תיעבו םינברל שרדמ תיב תמקה לש הלאשה

 תנשב שיגה ,שטייד לאומש ,רובמסמ ברה .ידוהיה

 .היצילגב םידוהיח ייח ינוקיתל ריכזת הלשממל 1

 םשובלמ קלתסהל היצילג ידוהי תא חירכהל עיצה אוה

 יוכדב ליחתהלו םילבטונ לש הפסא סנכל ,יתרוסמה

 ,אווקלו'זמ ברה אצי וז תינכת דגנ .םייברהו תודיסחה
 סנכל עיצהו ץחל יעצמאל דגנתהנש ,תויח שריה יבצ 'ר
 .םיינוליח םיגיצנ רשאמ םינבר רתוי םילבטונה תפסאל

 תפסאל סנכתש ,תיבובלה תוביצנל עצוה דחא דצמ

 ורמגש םייזוחמ םינבר 6 קרו םיגיצנ 16 םילבטונה

 --בו'צולז זוחמה-בר :םהו -- םייפוסוליפ םידומיל

 ,בובל ,(תויח) אווקלו'ז : (רלופמאיטסירק) ידורב

 .הימולקו (שטיוד) רובמס ,(לגיא ר"ד) ץיבונר'צ

 "ןב םוחנ 'ר -- ברכ הימולוקב ןהיכ הפוקת התואב

 דיפ םידומיל רמג אוהש חינהל השקו שיביוט קחצי

 .םייפוסול

 כ"הויב הקילדה ןוסא

 .ארונ ןוסא הימולוק ידוהי לע רבע 1852 תנשב

 תיבב תוידוהיו םידוהי תואמ וללפתה םירופכה םויב

 ועמשנ ברעב 6 העשב .םלשוה םרט ונינבש תסנכה

 ,םישנה דוחיבו ,םיללפתמה .הקילד הצרפש תואירק
 לא ץצורתהל דחפ ךותמ וליחתה ,"םישנה תרזע,ב

 -צההו "םישנה תרזע,ב תורצה תוגרדמה בקע .תואיציה
 וקיעזה .םידלי 3-ו םישנ 33 תוומל וקנחנ ,תופפוט
 רבכ היה ,ואבשכ םלוא ,הרטשמהו שאה יבכמ תא
 ,אוש תקעזא וז התיהש ררבתה דבעידבו ןוסאה ירחא

 םירצונ םיבנג תיפונכ אלא ,הקילד םוש הצרפ אל יכ
 תופפוטצהה תא הלצינו "הקילד, האירקה תא הציפה

 םישנהמ ודדשו ולפנתה םה .דוש ישעמל הלומההו

 םיצבושמ (לעכוטנרעטש) םיסיבש דוחיב ,םיטישכת

 יכונת םע םימזנ תוירזכאב ושלתו ,םימולהיו םינינפ
 -בוקרוב ןזורה ,זוחמה רש לש ויצמאמ י"ע .םינזואה
 תודוהו ,םיללפתמה תואמ תא ליצהל וחילצה ,יקס

 ולצינ ,יקסייראמ ר"ד ,אפורה לש הריהמה ותרזעל

 םיבנגה תא אוצמל וחילצה תונוטלשה .קנחמ םיבר
 "אה תובקעב .םיבונגה םיטישכתה תא הרזחב לבקלו

 - תסנכה תיבב שמתשהל הליהקה לע ורסא ,ןוס

 .הינבה רמג ינפל

 םימיב אובל הימולוקב םישנל היה רוסא ךליאו ןאכמ

 .ןהיטישכת םע תסנכה תיבל םיארונה

 רובצ תודסומ

 םירעב ומכ ידוהי רפס תיב היה אל םינשה ןתואב

 ,תוליהקה רתיבו בוחילוב ,לופונרט ,ידורב ,בובל --
 .םייטרפ םירדח קר אלא

 .ידוהי םילוח תיב הימולוקב דסונ 1854 תנשב

 דחוימ ןינב הליהקה י"'ע םקוה םיששה תונשב

 יממע רפס"תיב .םידלי 120 ודמל ובש ,הרות דומלתל

 .יאניוה "סנאילא,,ה י"ע 1886 תנשב דסונ ידוהי
 תונותעב העבוה 1850 תנשב דועש ,ןייצל ןינעמ

 תחא איהש ,הימולוקב םיקהל יוצרש הלאשמה

 ןעמל ,היסנמיג ,היצילגב תולודגה תויזוחמה םירעה

 העבוה .תידוהיה היסולכואה ברקב הלכשה תצפה

 -ממה תנינועמ תויהל הכירצ היסנמיגה דוסיב יכ העדה
 -םעו םתורובב םילוע הימולוק ידוהי, יכ ,הלש

 יקלח רתיב םהיחא לע הברהב םהלש תוצראה

 עייסמ וניא, רבד םושש .םש רמאנ דוע ."הנידמה
 יכוניח דסומ ומכ ,םידוהיה ןיב הלכשהה תצפהל

 םידוהיה לצא יוקיחה רצי רשאכ ,םתברקב אצמנה

 דריבשמ תואצותל החטבב תופצל שי ןכלו ריבכ אוה

 ,ןכ יפ לע ףא ."הימולוקב היסנמיג םוקתשכ ןוצר-תוע
 .םינש רשע רובעכ אלא ,דימ וז הלאשמ האלמתנ אל

 הב דומלל וליחתה ,היסנמיג הדסונ הב ,1861 תנשמ
 הימולוק םג חרחב הנש התוא .םידוהי םידימלת םג
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 ןקסעה אוה אלה ,יאצילגה םייסה לא הלשמ ריצ

 ,ותומ דע ןהיכש סכוד רזעילא ר"ד ,עדונה ידוהיה

 .1865 תישארב

 ריכזת תוביצנל היריעה שאר שיגה ותומ ירחא

 ,הימולוקב הנשמ-תוריחב הנכרעת אלש ,השירדה ובו

 ,קפס לכ ןיאו םידוהי םה םירחובה בורו ליאוה

 תא לטבל רשפא יא םא .ידוהי ריצ בוש רחבייש

 רדס תא תונשל ביצנה שקבתמ יזא ,תוריחבה

 בשות, קר רחביי ריצהש ,תאזכ הרוצב תוריחבה

 תולוקה שילש רשאכ קר רכות ותריחבו "דבוכמ ריע

 "יצנה .םיירצונ םיחרזא לשמ ויהי ורובע ועיבציש

 ,הקוחתל דוגינב התיהש ותשקב תא התחד תוב

 -יסקמ ר"ד ,ידוהיה דמעומה רבג תואבה תוריחבבו

 דמעומה לש 226 דגנ תולוק 553-ב ,רגרבסדנל ןאילימ

 ידסייממ ,בובלב עודי ןיד ךרוע היה אוה .ינלופה

 "יהקה ייחב ליעפ קלח 1840 תנשמ חקל רשא ,לפמטה

 היצנגילטניאה יליעפמ היה 1848 תנשב .תיבובלה הל

 ןוויכה יצירעממו םייטילופח םי'חב תיבובלה תידוהיה

 םידרחה ףגאל ףרטצה המ ןמז ירחא .יטסילרטנצה

 .ץנימ ריאמ לש ותושארב ,בובלב

 ,1870 דע יאצילגה םייסב ריצ היה רגרבסדנל ר"ד

 .תידוהיה היעבה לע םינוידב ליעפ קלח וב חקלו

 תא ידיחי ידוהי גיצנכ ךליאו 1867 תנשמ גציי אוה

 ומייקתה אל ,עודיכ ,יאניוה טנמלרפב יאצילגה םייסה

 ,טנמלרפה לא תורישי תוריחב 1873--1867 םינשב
 7דב .טנמלרפל םיריצ םכותמ ורגיש םימייסהש אלא
 טנמלרפה תא ובזע םינלופה רשאכ ,1870 לירפאב
 כ"חא רצק ןמז .רגרבסדנל ר"ד םג רטפתה ,יאניוה

 םייחהמ ללכב קלתסהו םייסה תא םג אצי אוה

 .םייטילופה

 המוצע הקילד ריעב הצרפ (יאמב 12) 1865 תנשב

 עירכמה ןבורב ,תוחפשמ ףלאו ,םיתב 500 הפרשש
 "בורה ונבנ טאל טאל .גג תרוק אלל וראשנ ,תוידוהי

 .שדחמ ומקוש םיקוזינהו םיפורשה םיע

 .הליהקה דעו בכרהב םייוניש םג ולח םיעבשה תונשב
 םהו היצנגילניאה ךותמ םיסנרפ םג ורחבנ ,טאל ,טאל

 תליהק רשאכ .הליהקה הנבמב םינוקית סינכהל ולדתשה
 תוליהקל אמגודל ןונקת 1877 תנשב הדביע בובל

 תונושארה תוליהקה תחא הימולוק התיה ,לארשי

 ויפ לע הרידסהו הז ןונקת הגיהנהש ,תיחרזמה היצילגב

 .היניינע תלהנה תא

 בוקב םיכוסכסו תובירמ הליהקב וצרפ םייתניב

 "ואמה י"ע עפשוה הז קבאמ .הרוגידסו ץינ'זיו ידיסח
 ,ןיטאינשב ברה תוריחב : ןוגכ ,ןונכשה תוליהקב תוער
 םידיסחה ןיב תקולחמל םג ומרגש ,1876 תנשב

 .הימולוקב

 תוירוביצ תוערכהב תובלתשה

 םקלח לדגו ךלוה ט"יה האמה לש הינשה תיצחמב
 תצעומב דוחיב ,םיירוביצה םייחב הימולוק ידוהי לש

 תצעומ לא תוריחב ומייקתה 1873 תנשב .היריעה
 ר"ד םע ,םהלשמ המישר ודימעה םידוהיהו ריעה

 םגהו .ריעה שאר תרשמל דמעומ היהש ,שארב .שאר

 ורחבנ ,םיטדנמ 36 םהל ועיגה ןיסולכואה רפסמ יפלש

 תרשמל וליאו ,ריעה תצעומ ירבח תרותב םידוהי 14 קר
 תנשב תוריחבב םג .ידוהיזאל רחבנ ריעה שאר

 ,םינלופה דגנ תיאמצע המישר םע םידוהיה ואצי ,6

 וגישה ,1888 תנשב ,ריעה תצעומל תוריחבב ךא
 רבמטפסב 247ב ,ריעה תצעומ תבישיב .בור םידוהיה
 ,ןידה ךרוע אוה אלה ,ידוהי היריעה שארל רחבנ ,8

 1846 תנשב דלונ אוח .גרבנטכארט ןאילימיסקאמ ריד
 היהו הימולוקב בשייתה וידומל רמג ירחא .לופונרטב
 רחבנו 1895 דע ןהכ ריעה שארכ .ירלופופ ןיד ךרוע

 :.הליהקה שארל
 תונושארה תורישיה תוריחבה ומייקתה 1873 תנשב
 םייסב םינלופהו ליאוה .הניוב ירטסואה טנמלרפה לא

 היצילג ידוחי לש םיסרטניאה םע ובשחתה אל יאצילגה

 ףא יאניוה טנמלרפל 1873--1870 םינשב ורגיש אלו
 -- בובלב ?לארשי רמוש,  ןוגראה טילחה ,ידוהי גיצנ
 תמשגה םשל .תיאמצע תידוהי המישר תוריחבב גיצהל

 ,יזכרמ ידוהי תוריחב דעו 1873 יאמב 28-ב םקוה רבדה
 לאומש סוילוי ר'ד לש ותושארב ,םירעה יגיצנמ בכרומ

 .ריכזמכ קיב
 -עהל םיידוהיה םירחובה בור הצר המצע הימולוקב

 הימולוק ידוהי .הקיחתל ןמאנ היהיש ,דמעומ דימ
 20"ב ידוהיה יזוחמה תוריחבה-דעו תועצמאב ומסרפ
 םע היצילגב ןושארה תעדה יולג תא ,1873 טסוגואב

 ,טנמלרפה לא תוריחבה תארקל תויטילופה םהיתושירד
 : רומאל

 יאצילגה םייסב םיאצילגה םידוהיה גוצייו ליאוה
 *-שחתה ילבו םדמעמו םרפסמ תא םלה אל טנמלרפבו
 הימולוק זוחמב דימעהל ךרוצ שי ,םיסמה ימולשתב תוב

 דויחה םיסרטניאה תא גצייל יואר אהיש ידוהי דמעומ

 ..לארשי ינב לש םיינ
 ,הכלממה תקיחתל תונמאנ םישרוד הימולוק ידוהי

 היצזילרטנצדלו םיימונוטוא םיכרגילוא לכל םידגנתמו
 "ומה לש הריהמ תוררופתה קר איבתש הירטסוא לש

 .היצילגב םידוהיה תלעותל םניאש םייונישו היכרנ

 םידומילמ תינמרגה הפשה תקחרהל םג םידגנתמ םה

 ענמת וז הקחרה .םיינוכיתהו םיידוסיה רפסה"יתבב
 תופטה יכ ,וידומילב ךישמהל תורשפאה תא רעונה ןמ

 תורבודמ ןהו יעדמ יוטיב רשוכ ןהל ןיא -- תויבלסה
 הימולוק ידוהי םידדצמ ,םנמא .םצמוצמ חטשב קר

 תותדהו תומואה לש םיסרטניאל הקיחתב בל םישל

 ןויערה לש םיסרטניאהמ םיגרוח םניאש הדימב ,תונושה
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 עדיי םהלש דמעומהש םנוצר זע םלוא ,יתכלממה

 םגצייל לכויש ידכ ,םיילכלכה םייחה יכילהת תא דחוימב

 .יוארכ טנמלרפב

 עבקנ יזכרמה ידוהיה תוריחבה דעו םע םכסהב

 דמעוה ודגנ .ןמסגינה רקסוא ר"ד הימולוקב דמעומכ

 םלוא .יקסבוקלאימאיז ןאירולפ ר"ד םינלופה דצמ

 ,ינלופה יזכרמה תוריחבה דעו םע ןתמו אשמ רחאל

 .ותודמעוממ יקסבוקלאימאיז רד קלתסה

 י'לארשי רמוש,, הדוגאה

 ןושארה ידוהיה ריצה היהו רחבנ ןמסגינה ר"ד
 םינשב ריעה תא גצייו ירטסואה טנמלרפב הימולוקמ

 דמלו ,אשירב 1824 סרמ 107ב דלונ אוה ,2

 קלח חקלו בובלב ןיד ךרועכ בשיתה .הניוב םיטפשמ

 1866--1861 םינשב .םיידוהיה םיירוביצה םייחב ליעפ

 תנשמו -- ריעה תצעומו בובלב הליהקה דעו רבח היה

 םאונ היהש ,ןמסגינה .יאצילגה םייסב ידורבמ ריצ 7

 לע םינוידב םייסב םירבדמה ישארמ היה ,ןייוצמ
 .םידוהיל תויוכז-יווש

 רמוש,, תידוהיה תיטילופה הדוגאה ידסייממ היה אוה
 ועיגהש ירחא ,1873 תנשב רחבנ המעטמו "לארשי

 .הימולוקב ריצכ ,םינתורה םע תוריחב"םכסה ידיל

 ןתנ ,היצילגמ םידוהיה רתי םע ךייתשה טנמלרפב

 .הקיחתה תעיסל סזומ ןמרהו אדנל םיחאוי ר"ד ,רילאק

 .188) תנשב 27/97ב הניוב רטפנ
 שיא ארתאד ארמ ברכ הימולוקב ןהכ וז הפוקתב

 ללה 'ר ג"הרה ידוהיה םלועה לכב וינפל ךלה ומשש
 ינבר, רמאמ האר) ןייטשנטכיל-טידנב ךורב ןב

 .("הליהקה

\ 

 .היצילגב םידוהיה תוינידמב םייוניש ולח םייתניב

 עוצב שיחהל תוליהקהמ תוביצנה השרד 1876 תנשב

 בצייל םיצמאמ השע "לארשי רמוש,  .היצזינגרואירה

 רשואמ דיחא ןונקת תקיקח י'ע תוליהקה דמעמ תא

 .דחואמ יצרא ןוגראב תוליהקה לכ דוכילו הלשממה י'ע
 ףתתשהל תוליהקה תא "לארשי רמוש, ארק ךכ םשל

 םידוהיה ייחב תויעבה לכ לע ונודיי וב ,"תוליהק-םוי,'ב
 -יהקה םוי,ב תגצוימ התיה הימולוק תליהק .היצילגב

 ותמזיב 1878 ינויב 20--18"ב בובלב סנכתהש ,"תול
 המלש ,הלש שארה בשוי י"ע ,"לארשי רמוש, לש

 קיב ר"דו סזומ לאימחרי םע דחי רחבנש ,גרבלזיו
 םג היה גרבלזיו .הדיעוה תואישנ לש ינש"ר"וי ינגסכ

 ינוידב ליעפ ןפואב ףתתשהו תונקתה תדעו שאר בשוי
 ןוגראל העובק הדעו הרחבנ הדיעוה ףוסב .הדיעוה

 .הלש ינש-שארה בשוי ןגסל רחבנ גרבלזיוו תוליהקה
 .יאניוה טנמלרפל תוריחבה דעומ עיגה םייתניב

 -קעב 1873 לש תוריחבב ולגדש "לארשי רמוש,, ישנא

 תנשב ןחבמב ודמע אל ,תיאמצע תידוהי תוינידמ ןור

 יתלב םתוא ואצמ וז הנשב תוריחבה רשאב 9

 .םינכומ

 תא הימולוקב ודימעהו בצמה תא ולצינ םינלופה

 םיינוציקה םידרחה ישארמ ,רביירש ןועמש 'ר ברה

 ודגנ .םירואנה דגנ ןוגראכ "תדה יקיזחמ, תא ומיקהש
 םלוא ,ףראש רדנסכלא ,הניומ ידוהי יאנותע דמעוה
 .ותודמעוממ קלתסה רצק ןמז רחאל

 ךולב ר"ד תמחלמ

 ךותמ תולוק 1443 רביירש ברה לביק תוריחבב

 .םיירשפא 1

 תא לביקו םינלופה לש םדמעומ היה רביירש ברה

 ,"תדה יקיזחמ, אישנכ אוהש ,החטבהה תרומת טדנמה

 לע ועיפשי ,זלבמ יברה ,ינחורה םגיהנמ םע דחי

 -עומב היצילג תוזוחמ לכב תוריחבב ךומתל םידרחה

 רביירש ברהש ירחא ."היקסלופ ולוק,ה לש םידמ

 אל יכ םינוידב םעפ ףא טנמלרפב ףתתשה אל ,רחבנ

 דימת עיבצה םלוא ,שידייל טרפ תחא הפש ףא עדי

 המייקתה העבצההשכ -- םעפ ."ולוקה, תדוקפ יפל

 טנמלרפה ןינבב ןינמ רודיסל "ולוקה, גאד ,תבש ברעב
 1883 תנשב .העבצהה תעשב חכונ תויהל לכויש ידכ

 .הנשמ תוריחב וכרענ הימולוקבו רביירש ברה רטפנ

 ,הימולוקב -- תוריחבה זוחמב תידוהיה היצנגילטניאה

 גצייל לכויש ,דמעומ דימעהל השרד ןיטאינסו 'ץא'צוב
 .םייטילופה םיניינעב אצמתיו טנמלרפב םידוהיה תא

 ,ףרודסירולפב ברה לא הנפ ולא םירעב תוריחבה דעו
 ונממ שקיבו אלקוד דילי ,ךולב לאומש ףסוי רד

 תדמעה ידכ ךות ,טנמלרפל ותודמעומ תא גיציש

 .םינלופה תעיסל ףרטציש ,יאנת

 תוידומלתה ויתועידיב ךולב ר"ד םסרפתנ וירוענב

 ןכמ רחאל םינש תורשע םג ."אלקודמ יולעה,  ארקנו

 .ומשב הרות ישודיח םירסומ ויה

 רמג ,לוח ידומילל רסמתה ,היצילג תא בזעש ירחא

 רפסמב ברכ ןהיכש רחאל -- הנמתנו הטיסרבינואה תא

 "תנ ולא םינשב .ףרודסירולפב ברל ,תונטק תוליהק

 ,דוחיבו ,תוימשיטנאה דגנ הצימאה ותמחלמב םסרפ

 זא וחיכוהב ,גרפב גנילהור 'פורפ דגנ ץצוחה וקבאמב

 .דומלתה לש םיסגה ויפויז תא

 קהבומה םחולה תא היצילג ידוהי ואר ךולב ר"דב

 גצוה ,.הדעוה יאנתל םיכסהש ירחא .םידוהיה ןעמל

 .טנמלרפל דמעומכ ימשר ןפואב

 ר"ד םע םידוהיה םילבטונה בובלב ואצי ךולב דגנ

 ,הנעטב ,שארב ןייטשנוול דרהנרב ףיטמהו קיב לימא
 ימינפ רשק -- היצילגב רושק אוהש ריצב רוחבל שיש
 הליהקה תיבב המייקתה יאמב 1-ב .(ינלופ) ימואלו

 ויה ךולב דגנ .רקוצ פיליפ ר"ד לש ותושארב הפסא
 ,שנאמ פיליפ ר"ד ןוגכ ,"לארשי רמוש, ישאר םג
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 אל לבא ,םייטילופ םיגיצנ םישורד טנמלרפב יכ ןעטש

 .ךולב ריד לש וגוסמ םיגולואית
 -ילג תוליהק המכ םג ונפ בובל תליהק לש התמזיב

 ר"דב רוחבל השירדב הימולוק יבשות לא היצ

 .קיב
 ותודמעומ לע ץילמה ינלופה יזכרמה תוריחבה דעו

 לש יאבגה וליאו ,אקרקמ ראואשראו ןתנוהי ר"ד לש

 ותודמעומ לע ץילמה ץלפ יכדרמ 'ר ,זלבמ ר"ומדאה

 .ןאקשאמור ןורבה ,ירצונה לש
 ר"ד ,טנמלרפה אישנ י"ע ךמתנ ךולב ר'דש םגה

 תודגנתה תורמל ,םרב .םינלופה ותוא ומירחה ,אקלומס

 ,ריצל םישילש ינש לש בורב ךולב ר"ד רחבנ ,וז

 .תוריחבה זוחמב םעפ ףא עיפוהש ילבמ
 לבקתנו וזוחמ ירעב ךולב ר"ד רקיב תוריחבה ירחא

 יסנרפו ישאר ,םידוהיה ינומה י"ע הבר תובהלתהב םש

 תולבק לכמ ורדענ תויריעה ירבח ,םלואו .תוליהקה
 שאר ותוא םירחה דוחיב .רחבנה לש ויתועפוהו םינפה

 -נטכארט ןאילימיסקאמ ר"ד ,חימולוק לש ידוהיה ריעה
 גיצנכ ודיקפת תא ךולב ר"ד אלימ טנמלרפב .גרב

 .ידוהי
 זרכוהו טנמלרפה לש היצנדקה המייתסה 1885 תנשב

 רבח ,גרבלזיו לא הנפ ךולב ר"ד .תושדח תוריחב לע

 אובל ונוצרבש ,העדוהב היריעה רבחו הליהקה דעו

 -נמלרפה ותלועפ לע ןובשחו ןיד רוסמל הימולוקל
 ,ךמסומ יתלב ןיד ךרוע םנמא היהש ,גרבלזיו .תירט

 לכ לע הלע תיטפשמה ותלכשה רדעיה תורמל םלוא
 תיטילופ העפשה לעב היהו הימולוקב ןידה יכרוע

 לכ ,אובל אל ךולב ר"דל ץעי ,הליהקבו היריעב

 חיטבה קיב לימא ר"'ד .רחביהל םייוכיס ול ןיא םעפה
 -יהקה יסנרפו תויריעה ירבח ,ריעה ישאר תא ומצעל

 אל ךולב ר"ד לבא .יתלשממה ןונגנמה תא םגו תול

 םוקמב לבקתנ םיסנרפה לש םתדמע ףרח .עסנו עתרנ
 םידמוע םידוהיה םירחובה ינומה יכ ענכושו תובהלתהב

 .ודצל

 עטוג יד, םשב ךולב תגלפמ הדסונ אפוג הימולוקב

 ילעב ויהש ,ותחפשמ ינבו רלטרב בקעי םע "ןעגנוי

 .תלוכיו העפשה
 םינלופה .היריעה לא תוריחב םג ומייקתה תע התואב

 תא דמעומכ ולעה ,ולא תוריחבב חצנל םינינועמ ויהש
 רישע, ההובג תוברת לעב היהש ,יקסבינשיו םגיהנמ
 עיצה ,היריעה רבח ותויהב .עודי פורתנליפו גלפומ

 לש םהיתומש לע ידוהיה עבורב תובוחר ינשל אורקל
 ינשו הלבקתנ ותעצה .ןוסלדנמ השמו אזוניפש ךורב

 יקסבינשיו .ורכזוהש םישיאה תומש לע וארקנ תובוחר

 היפל ,"ךולב תגלפמ, םע תוריחב-תירב תרכ הז
 רשא ךולב ישנא םא ,ךולב ר"דב ךומתל בייחתה

 -לופה דמעומב רוחבל וכמתי היריעל תוריחבב וחילצי
 לע ולטנ ,רומאה םכסהה תרגסמב .ריעה שארל םינ

 רפסה רבחמ ,יקסבונאפ'צש בלסינטסו יקסבינשיו םמצע

 .הלומעתה לוהינ תא ,"א6028 0:8110ע):" עודיה
 יאנידמהו אקלומס קשיצנארפ י"ע םג ךמתנ ךולב

 תוריחבה דעו םלוא ,יקצוטופ ןזורה ,עודיה ינלופה

 ר"ד לש ותודמעומ תא דימעה בובלב יזכרמה ינלופה
 .ךולב דגנ השק המחלמ ולהינ קיב ר"ד ישנא .קיב

 ,יקסנא'זבוד ןאי ,ינלופה יזכרמה תוריחבה דעו חילש
 םיבשותה תא ריהזהו הימולוקב דחוימ ןפואב רקיב

 ,ידוהיה ריעה שאר םייא 'ץ'צובב .ךולב ר"דב רוחבלמ
 רפס םיירצונה םירחובלו םידוהיה לע ,ןרטש שירב

 יכ ,אופיא אלפי אל ...םירצונה אנוש אוה ךולב רידש

 םיירוביצה םייחה זכרמב תוריחבה ודמע הלא תוביסנב

 הררש םירחובה יגוח לכב .חתמ בר ערואמל וכפהו
 ללפתהל תורבקה תיבל וכלה םישנה .הלודג תובהלתה

 ,רורט ריעב טלתשה יפלקה םויב .הריחבה תחלצה דעב

 -וקב םידוהיה םירחובה ועתרנ אל לכה תורמל םלוא
 םינלמעותה .יפלקה לא וכלהו ןיטאינסו 'ץא'צוב ,הימול

 ינימ לכב ושמתשהו תודועת ופייז קיב ר"ד לש
 קיב ר"דש גרבלזיו זירכה הימולוקב .תואמר יסיסכת

 שדח תסנכ תיב םידוהיל הנבי ,רחבי םא יכ ,חיטבה

 הימרה תומסיסו תוחטבהה לכ םלוא .היסנכ םירצונלו
 בורב רחבנ אוה .ךולב ר"ד תא לישכהל וחילצה אל

 .תולוק 28 לש
 תצעומל תוריחב ומייקתה ולא תוריחב ירחא םיישדח

 םע ךרענש םכסחה חורב ועיבצה םידוהיהו היריעה
 .יקסבינשיו

 טנמלרפה לש בשומה ףקות םייתסנ 1890 ףוסב

 וידגנתמ .תושדחה תוריחבה ועבקנ 1891 תישארבו
 ידכ ודגנ רותחל תוריחבה זוחמב ולחה ךולב ריד לש
 יפ לע ףא ,קיב לימא ר"ד דמעוה אל םעפה .ולישכהל
 ש"מחיבב םיטפשמה לכ תא םניח להינ ולא םינשבש

 .'ץ'צובו ןיטאינס ,הימולוק ירחוב ליבשב בובלב יצראה

 לש ודכנ ,שלזיימ ןואיל ותודמעומ תא גיצה ומוקמב

 היה אוה .שלזיימ שירעב בד 'ר עודיה יאשרווה ברה

 ותשא םלוא ,יקסדורב ידוהיה-יסורה רנוילימה לש ונתח
 תובר םינש להינש ירחא .ותא תויחל התצר אל

 תרומת ,טג 1890 תנשב הל ןתנ ,הדגנ םיטפשמ
 .ןידלוג ןוילימ ךסב םייוציפ

 יכדרמ ,זלבמ יברה לש יאבגה היה ותודמעומ םזוי

 תושרל םורתל הצר אל יכ ,ךולב ר"ד לע סעכש ,ץלפ

 ופסאל וא ולשמ ןידלוג 5000 "תדה יקיזחמ, ןותעה
 שלזיימ ןואיל לע זירכה זגור ךותמ .הניו ידוהי ןיב
 .היצילגב תידוהיה היסקודותרואה דמעומכ

 טדנמה תא גישהל חרכומ אוהש ריהצה שלזיימ

 ,ליאוה .ןידלוג 1000000 ול הלעי רבדה םא וליפא
 תוקפס וררועתנו סירפב תובר םינש ררוגתה אוהו
 ריעה שאר ול גישה ,תירטסואה ותוחרזאל עגונב
 תוחרזאה תא ול רדיסו ותרזע תא ,ןרטש שירב ,'ץא'צוב
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 לש וינכוס .הריחב תוכז לעב היהיש ידכ תירטסואה

 סומלופ יבתכ וציפהו בורל םיפסכ ורזיפ שלזיימ
 ר"ד לש וימוסרפ ופקתוה םהב ,שידיאבו תירבעב

 ץנגיא "תדה יקיזחמ, אישנ .ארקמה תרוקיבב ךולב

 ותלועפ יכ זירכה וב .שידייב ןולע םסרפ רביירש
 לש םתערל תנווכמ התיה טנמלרפב ךולב ר"ד לש

 "ארוק לוק, םסרפ זלבמ יברה םג .םידרחה םידוהיה
 .ךולב ר"ד דגנ

 אנוש ,םהלשמ דמעומ םינלופה ודימעה םיתניב

 ידיזלע םג ךמתנש ,יקסני'זאטס ןזורה ,עודי לארשי

 םיזכורמה םיללובתמה םגש ,ןינעמ .תינלופה תודיקפה

 .ךולב ר"ד דגנ ואצי "62]0ע2תג" ןועובשה ביבס

 םירחובה דגנ תונוש תופידרב וליחתה זוחמה ידיקפ
 ותודמעומ לע שוריפב וצילמה תונוטלשה .םידוהיה

 חלש םירטסינימה שארש תורמל ,יקסני'זאטס לש

 ךולב ר"ד ךמתנ םעפה .הרהזא בתכמ היצילג ביצנל
 שריה המלש ,הליהקה ישאר .קיב לימא ר"ד י"ע

 ומסריפ ןייטשנקנופ ףסויו רלטרב בקעי ,גרבלזיו

 ושרד וב ,"ותעב רבד, םשב םירחובל זורכ וליפא
 ןמז לכ .ךולב לאומש ףסוי ר"דב קרו ךא רוחבל

 הטקנ ,קיב ר"דו ךולב ר"ד ןיב התיה המחלמהש

 ותודמעומ חכונ ךא ,תגייתסמ הדמע הליהקה תוגיצנ

 ר"ד לע ץילמהל חרכה הליהקה התאר שלזיימ לש
 הז זורכ .שלזיימ תא רוחבל רוסא יכ ריהצהלו ךולב

 .םיידוהיה םירחובה לכ דוחיאו דוכילל םרת

 'ץא'צובב .1891 סרמב 5--4"ב ומייקתה תוריחבה
 הימולוקב וליאו .רומג טקשב ורבע םה ןיטאינשבו

 -ב וכמתש םירכיאה .םימד תוערואמ וללוחתה

 םירחובב וללעתהו ריעה תובוחרב ורבע ,יקסני'זאטס

 ורהימ ןהילעבש תויונחה לע ולפנתה םה .םיידוהיה

 ףא דחא ידוהיו ועצפנ םידוהי רפסמ .דימ ןרגסל

 -דמה לפשל העיגה העורפה תוללותשהה .תומל רקדנ
 .ידוהיה תורבקה תיב תא ובירחה םירכאה רשאכ ,הגר

 בורבו םידוהיה ועתרנ אל ,רורטה ףא לע ,םלוא
 2128"ב רחבנ ךולב ר"ד .יפלקל וכלה זוחמה ירע
 ,שלזיימ לעו 1778 לביק יקסני'זאטסש דועב ,תולוק
 ..םירחוב 97 ךא ועיבצח םיבר םיפסכ זבזבש

 ,ךולב ר"ד לש ודמעמ היה שדחה טנמלרפה בשומב
 ,םידוהיה לש םיסרטניאה לע ןגה תונמדזה לכבש
 ןייטשנטכיל ךיסנה םע "עלאיצוסכילטסירק,הו דאמ השק
 לסחל תינלופה העיסה לע עיפשהל וליחתה שארב
 ןינועמ היה יקסלאז ינלופה בולקה אישנ .ודמעמ תא
 שגוהש ,תונמדזהה תא לצינו ךולב ר"ד תא קלסל

 ןיטאינס"/'ץא'צוב-הימולוק זוחמב תוריחבה דגנ רוערע

 .טדנמה לע אוה ונוצרמ רתוויש ךולב ר"דמ שרדו

 רבוטקואב 22-ב טילחה אוה ,ררתשהש בצמה חכונל

 .רתוול 5
 בוש גיצה ךולב ר"דו תושדח תוריחב וכרענ זוחמב

 ןאילימיסקמ ר"ד ריעה שאר דמעוה ודגנ .ותודמעומ תא
 םיימשיטנאה י"ע וליפא ךמתנ רשא ,גרבנטכארט

 ויהש ,רדיינש טסנראו רגאול לראק ריד לש ותלוכסאמ
 וקיחרהלו ךולב ר"ד תא לסחל ריחמ לכב םינינועמ
 .תירטנמלרפ-תיטילופה הריזה ןמ

 ל"ע 1891 תנשב גרבנטכארט ר"ד ןודינ ןיד ךרועכ
 ללגב ןידלוג 300 לש שנועל בובלב ןידה יכרוע תכשל
 1892 תנשבו ןיד יכרוע לש דמעמה דובכב תועיגפ

 .ןידלוג 100 לש שנועב

 יצראה דעוה י"ע עבקנ היריעה שאר  ותויהב

 םירחא לש תונוברע דיקפהש (0/ע02181 0]1478שע)

 רדגוה תימרת ישעמו תוליעמ לש הרוש לגרלו קנבב
 .הרומג היכראנאכ ולש היריעב םיניינעה לוהינ

 שאר לש ותכימתב -- ינלופה בולקה השע ,ךדיאמ

 ,ץמאמ לכ ,ינדאב ינלופה ןזורה ,תירטסואה הלשממה
 תוזוחמה ירש .ךולב רד לש ותריחב תא לישכהל ידכ
 לכב וז הרטמל שמתשהל תושרופמ תוארוה ולביק

 :םתלכיב היהש המ לכ ושע םהו -- ובש יעצמא

 ןידלוג 500 ךסב תומורת םידוהי םינתשרחמ ושרד
 םיסמה ידעו ;גרבנטכארט ר"ד לש תוריחבה ןרקל

 ר"דב רוחבל אלש םתוא וירהזהו םידוהי ונימזה

 תוסינכה דיל םימרדנא'ז ובצינ תוריחבה םויב ;ךולב

 סנכיהלמ םידוהי םירחוב דעב ובכעו תוריחבה ימלואב
 .עיבצהל

 לישכחל םיקרבמב ושרד הניוב םיימשיטנאה ישאר

 .ךולב ר"ד לש ותריחב תא ללכה ןמ אצוי אלב

 רחבנ םהל תודוהו וטקננש רורטה יעצמא תובקעב

 ,1900 תנשל דע טנמלרפב בשי רשא ,גרבנטכארט ר''ד

 .ישממ דיקפת הזיא םש אלמיש ילבמ

 הימולוקב רחביהל -- לצרה ר''דל העצה

 דנאטש ףלודא עיצה ,1901 תנשב תוריחבה חכונ

 ר"דל ,תידוהיה הנידמה הזוחל 1900 רבמטפסב 28"ב
 ותודמעומ תא הימולוקב דימעיש לצרה באז ןימינב

 .רתויב חוטבה אוה טדנמה םש יכ ,יאניווה טנמלרפל
 ריצה לע לצרה ר"דל דנאטש בתוכ וז תונמדזהב

 העיסב הבוב, קר אוהש ,גרבנטכארט ר"ד ,הימולוקמ

 -ילופה ,סאירבאלקב ןוילע םדא אוה םלוא) תינלופה

 : הניוב ותדובע תינכת .'קותשו עיבצת, איה ולש הקיט

 ןשיו ,הניוב עודי טרבק ,"רבאנור,ב ררועתמ אוה

 הניוב ינויצה לעופה דעווה .(טנמלרפה תובישיב
 םינויצהו דנאטש לש ותעצה תא וחד ומצע לצרה ר"דו
 תוריחבב ליעפ קלח וחקל אלו םידמעומ לכ ודימעה אל
 ןתנ רד ,םינלופה דמעומ רחבנ תע התואב .הימולוקב
 .1906--1901 םינשב ריעה תא גצייש ,דלפנייז

 תידוהיה היסולכואה לודיג

 תוחתפתה הלח ,ט"יה האמב םיעבשה תונש ףוסב
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 ןהו היבשות רפסמ תניחבמ ןה ,הימולוקב תרכינ
 םיבשותה ללכב תאזה הילעה םע .תילכלכ הניחבמ
 םיבשות 8234-מ -- תידוהיה היסולכואה םג הלדג

 ךותב ,1880 תנשב תושפנ 12.0027ל ,1860 תנשב םידוחי
 ,(51.9% .א.ז) םיבשות 23.109 לש תללוכ היסולכוא
 דוקרג 4.226 ,(םינלופ) םילותק 5951 -- םללכב

 הימולוק זוחמה לכב .םירחא 930 (םינתור) םילותק

 174%  וויהש ,תושפנ 19.1777ל םידוהיה רפסמ עיגה

 .תושפנ 89.782 התנמש תידוחהי-אלה היסולכואה לכמ

 15.949 תורייעבו םירעב וררוגתה םידוהי 19,1277המ
 תוזוחא 8-ב (11.8%6) 2.262 םירפכ 697ב ,(83.2%)

 .(םידוהי 5%07כ ,6
 הימולוק זוחמב םידוהיה רפסמ לדג 1890 תנשב

 םהמ : היסולכואה ללכמ 18.4% וויהש ,שפנ 24.116-ל
 -- |43897  תורייעבו םירעב -- 7 )443%( 

 .םירפכב

 21.893 םהמ (19.7%) 26,0207ל ועיגה 1900 תנשב
 .םירפכב -- 4.127 וליאו ,תורייעבו םירעב (43.4%)

 ,םיבשות 30.235 1890 תנשב ויה אפוג הימולוקב
 24.188 ויה 1900 תנשבו (49.4%) םידוהי 14.927 םהמ
 1910 תנשב .םידוהי (18.5%) 16.568 -- םהמ ,םיבשות
 44.3% וויהש ,םידוהי 18.930 םיבשות 42.676 לע ונמנ

 .ריעב היסולכואה לכמ

 יכ ,ןייצל שי ,םללכב םיבשותה רפסמל האוושהב

 51.9%07מ םידוהיה זוחא דרי 1910--188) םינשב
 188) תנשב .1910 תנשב -- 44.3%7ל ,188) תנשב

 םללכבו שפנ 23,109 הימולוק יבשות רפסמ היה
 תידוהיה היסולכואה הלדג ,תאז תמועל .םידוהי 2
 הלדג 1910--1881 םינשב .שפנ 18.9307ל 1910 תנשב
 תידוהיה היסולכואהו 84.7%-ב תיללכה היסולכואה
 .57.7%"ב

 רשאמ הברהב לודג היה אפוג ריעב םידוהיה זוחא |
 חפיס ינלופה ןוטלשה יכ ,ריעה לש ימשרה םוחתב

 .םידוהיה זוחא תא טעמל ידכ ,ביבסמ םירפכ ריעל

 ילכלכה הטשב תוהתפתהה

 לכב 1889 תנשב עיגה תועקרקב ידוהיה שוכרה

 4.416-ל 1902 תנשבו (6.20) ראטקה 3.053-ל זוחמה
 .(16.3%) ראטקה

 וז הפוקתב םג .םייוניש ולח ילכלכה בכרהב םג

 ףרועה לע הימולוק ידוהי לש ילכלכה בצמה ססבתה

 יתב 3-ל טרפ ,הביבסה לש יאלקחה (111מ(0ז]8מ0)

 ,סירקו רגניז) ןיפרפ תורנלו טפנ קוקיזל תשורח
 תוזוחא ילעבל טרפ .(רזייווו קולב ,ןמדירפ םיחאה

 םירכאה לש םיקשמהו םיינלופה םיטנגמה לש תולודג
 ינויצוטיטסנוקה שפוחה תעפשהב רצונ ,םייניארקואה

 םיקשמו תוזוחא ירכוחו ילעב לש רכינ דמעמ םג

 םידוהיה ידיב זכרתהש ירקיעה .םיידוהי םייאלקח

 "טארטסיגמ,,ה דיל םישרפ דעצמ

 ,רקב ,ןתלת ,תיעועש ,האובת ,תיאלקח תרצותב היה

 ,ץראל ץוחלו הירטסוא תונידמל ואצוהש ,תומהב
 .דועו גרובמאה ,ןמרב ילמנל -- הינמרגל דוחייב
 .תולימעב םידוהי רפסמ םג קיסעה הז רחסמ

 דוחיב ,רכינ רפסמב םידוהיה וקסע תוכאלמב םג
 םיסדרב תריפתמ םיעודי ויה הימולוק יטייח .תוטייחב

 ףנע שממ חתפתה יכ דע ,םירמכ ליבשב (300400מ)

 ,תורלדנס ןוגכ הכאלמה יפנע .םידגב תיישעתל דחוימ

 ידיב םלוכ טעמכ ויה -- תוחחפ ,תוחפנ ,תורגסמ

 | .םידוהיה

 תוישעת םג וחתפתה התביבסבו אפוג הימולוקב

 תיישעת :ןוגכ םיידוהי םילעופו םידיקפ וקיסעהש

 ט"יה האמה ףוסב ומקוהש ,תורסנמ -- םיצע ,תורנ
 .םירשעה האמה תישארבו

 תשורח תיב ידוהי םיקה (טוסעמ!ז2) שיבהווב

 הנומש קרו םיידוהי םילעופ 140 וב קיסעהו םירורפגל

 12-מ .רתוי תורוחב 100 ודבע בור י"פע .םירצונ

 דעב וא ,רציירק 30--25 הלבק הרוחב .םויל תועש
 "רכש ולבק םירבג .רציירק 4 -- תוספוק 1000 ןוימ
 .ןירולפ 5--4 לש ךסב יעובש

 לש ןיפרפ-תורנלו טפנ קוקיזל תשורח יתבל טרפ

 תיב םג היה ,רגניז ,ךולב .סירק ,רזייו ,ןמדירפ

 םילעופ 25 קיסעהש ,םילענ תוחשמ רוצייל תשורח
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 ךסב יעובשדרכש ולבק םהו (תורוחב 18 ,םירבג 7)

 .ןידלוג 6--4 לש

 םילעופ 50 קיסעה ןיפרפ-תורנל תשורחה תיב

 25--2) ולביקש ,תורוחב 307 םירבג 20 םיידוהי

 ומכ .תועש 12 לש הדובע םוי דעב רציירק

 אלה ,הנימב תדחוימ היישעת 1883 תנשב המקוה ,ןכ

 ןושמש 'ר .תותילט תגירא לש הפיקמ היישעת -- איה
 ,הסנרפ ושפחב ,ןאיובמ ר"ומדאה לש ודיסח ,רלה
 ,ןמואמ גרוא םשמ איבהו םילונמ הינמרגמ ןימזה

 הגיראה עוצקמב םידוהי ךירדה רפסמ םישדוח ךשמבש
 .תותילט תגיראב לחוה ונמוא םילעופהש ירחא .הייווטו

 םיחונ םיקווש ול שוכרל רלה חילצה רצק ןמז ךשמב

 יפל גהנתה תשורחה תיב .הל הצוחמו הירטסואב

 תליפת םשל הקספה ךרע תושמשה ןיב .הרות יכרד

 .ןאיוב ידיסח ויה םה םג -- וילעופ בור .בירעמו החנמ

 רפסמו תשורח יתב דוע ומקוה ןמזה תצורמב
 יתב .םתיבב םג ודבע די"ילונמ םהל ושכרש םילעופ

 ,רלה ןושמש 'ר לש ,רומאכ ,ויה םיעודיה תשורחה
 םינתשרח רפסמ דוע ויה .ראואשדניוו רגאז הנוי

 ,בור י"פע .םילונמ לש םצמוצמ רפסמ ילעב ,םינטק

 ודבעש םיגרוא םיקיסעמ םינטקה םינתשרחה ויה

 .םתיבב

 תותילט יגרוא לש בר רפסמ הקיסעה וז היישעת

 .תיתיב היישעת לש הרוצב ללכ ךרדב ,תורטע ירזשו

 -18מ6ש606) די-ילונמב דוע דבע םיגרואה לש םבור

 הדובע דעב .דואמ השק היה ילכלכה םבצמו 86
 3 לש ךסב הדובע רכש ולביק ,םויל תועש 15 לש

 ,םילונמ 3--2 ורכשש םיריעצ םילעופ .עובשל ןידלוג

 הז ירזכא לוצינ .רציירק 30 לש יעובש רכש ולביק

 איבה ,םידיסחו םיקודא םידוהי ויהש ,םינתשרחה י"ע
 רשרחהשכ דוע רבג ץחלה .שואיי בצמל םיגרואה תא

 טסוגואב .םילונמ 7-6 תרשי לעופש ושרד םינת

 ,התיבש םילעופ םיגרוא ברה תיבב וזירכה 2

 .הילא ופרטצה םילעופ-םיגרוא 400דו

 תותילטה יגווא תתיבש

 1892 ילויב 24-ב המייקתה לודגה תסנכה תיבב
 ,"ביל שריה, םיקיתו םיגרוא ומאנ הב ,יתבר הפיסא

 לא תועיבת לש הרוש וגיצהו קסירד םייח ,"קאינוד,

 םירחא םילעופ ןכ םג ופתתשה וז הפיסאב .םינתשרחה

 ,תיטרקומד-לאיצוסה העונתב םינגרואמ רבכ ויהש
 השארבו 1890 תנשב הימולוקב התלועפ תא הליחתהש

 לש הדסיימ םג היהש םואברדצ סקמ .טנדוטסה דמע
 ולצנ םיטארקומדלאיצוסה .תיחרזמה היצילגב העונתה

 םיתבושה תא ודימעהו התיבשה לש "תונמדזהה, תא

 ועבשנ שדוקה ןורא תא וחתפש ירחא .םתוסח תחת

 .תוירדילוס לע ורמשיש הרותה לע הפיסאב םיגרואה

 : םהיתועיבת תא אלמל וצר אל םינתשרחהש ירחא

 הדובע םוי (ב :הדובעה רכש תאלעהל עגונב (א
 ןמזב םג הדובע רכש םולשת (ג :תועש 8 לש

 וליחתה םירבדמה ישאר תא םג ורטיפש רחאל .הלחמה
 .תובשל םלוכ

 התשע ,שיבול םלושמ י"ע הנגרואש ,וז התיבש

 תיטרקומדלאיצוסה תונותעה .הנידמה יבחר לכב םשור

 "רואה לש תונומת םע םיטרופמ ת"וחוד המסרפ הניוב
 ןויערהש ,בר קופיסב העבקו םיידוהיה םהישובלמב םיג
 דזמה הניפב ידוהיח בוחרל וליפא רדח יטסילאיצוסה

 יאניוה "גנוטייצרעטייברא,ה .הירטסואב רתויב תיחר
 המק רשא ,תינויצה העונתל השק תודגנתה הליגש

 -נריב ןתנ ר"ד לש ותושארב ,הירטסואב ולא םינשב
 ראתלו םינויצה תא ףיקתהל וז תונמדזה הלצינ ,םואב

 םע תונומתב םיראותמה ,הימולוקב םינתשרחה תא
 םיחפקמה םינויצכ -- ידוהיה םייפוא לע "דוד ןגמ,

 .לעופה תא םילצנמהו
 .הבושת םהל בייח ןבומכ ראשנ אל םואבנריב ר''ד

 זא עיפוהש ,"םעה, ירבעה ימואלה ןועובש"ודה

 -יגרואש ,בתכ שוברבליז .י .ד לש ותכירעב הימולוקב
 תוארל ןיאו םזילאיצוס לכמ דואמ םיקוחר תותילט

 ןאכ ןיא .תיטילופדתידמעמ תוררועתה וזיא םתתיבשב

 םידוהי םהש ,םיגרואהש ,הז דבלמ ,רחא רבד םוש

 וניניע הנזחתו, םימעפ 'ג םוי םוי םירמואה םייתד
 .םתסנרפ-יאנת תא ביטהל םישרוד ,"ןויצל ךבושב
 רשפאלו םיפסכ ףוסאל הניו ינויצל עיצה שוברבליז

 תודוסי לע םהלשמ תשורח תיב םיקהל םיגרואל

 סיפדה "דנושפאנ, אקארקב ןואטבה םג .םייביטרפואוק
 ילעב םימחולכ םיגרואה וראות ןהב ,תוטרופמ תובתכ

 ,שיגדהל חכש אל אוהח ,םלוא .תירטלורפ תידמעמ הרכה

 תא עיבשהש אתמד ברל תודוה החילצמ התיבשהש

 וקפסי אלש ןמז לכ ,הדובעל וכלי אלש םיתבושה לכ
 -ימאה לש יטסילאיצוסה ןותעה םג .םהיתושירד תא

 וב ,רמאמ םסרפ "עססוג6%אג" סירפב םינלופה םיטנרג

 םינשקעה תמחלמ תא, תנמסמ וז התיבשש ,שגדוה
 ."םידוהיה ברקבש

 ידכ וליפא ועיגה םירבדהו התיבשה הכשמנ םייתניב

 רפסמ הרצעו הברעתה הרטשמהש דע תויוצרפתה

 הגלפמה תאמ םיתבושה דעול וחלשנ הניומ .םילעופ
 תואמ המכ לש ךסב ,הרזע"יפסכ תיטרקומדלאיצוסה

 ליבקמב .םהיתוחפשמו םיתבושל וקליח ןתוא ןידלוג
 לבקל אלש -- תילעה הירטסואב םיגרואל ורוה ,ךכל
 ריבעהל וסינ רשא ,הימולוק ינתשרחמ הדובע םוש
 .תותילט תגיראל ימלגה רמוחה תא םשל

 רגאז הנוי ןתשרחה איבה ,התיבשה ץורפ ירחא דימ
 -בושה י"ע וחרכוה םה םלוא ,היסורמ םיידוהי םיגרוא

 כ"חא .הימולוקמ טלמיהל -- םחילע ולפנתהש -- םית

 הגירא-יתבל ימלגה רמוחה תא חולשל םינתשרחה וסינ
 ליאוה ,רקיעב וחילצה אל הזב םג םלוא ,הירטסואב
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 םיגרואה הושעש יפכ תוכיא התואב ורצוי אל תותילטהו

 "40006 בובלב יטרקומדלאיצוסה ןותיעב .םיידוהיה

 הב ,םיתבושה תרהצה וליפא הספדוה | תו"

 י"ע םילצונמה ,הימולוקב תותילט יגרואש ,רמאנ

 הדובעה חכ לוצינש םיענכושמ ,ירזכא ןפואב ןוה ילעב

 םזילאיצוסהש ןמז לכ ומלעיי אל ינועהו םדא ינב לש

 ויהי ןוהה לכו תשורחה יתבש תרמוא תאו ,חצני אל

 -יגרוא םיריהצמ ןכלו .םידיחי לש אלו ללכה תולעבב

 .תימואלניבה היטרקומדלאיצוסל םינמאנ םהש תותילטה

 ומתח ,רענכעלב לאימחרי ידיב המותחה הרהצהה לע

 ,טאלג דוד ,רענכעלב לאומש םייח :םיאבה םיגרואה

 ןועמש ,רענאד לאומש ,רעספיצ השמ ,רעלאש ךורב

 ,רעסאלש לפאק ,טכעה הנח ,רטכש המלש ,ןאמרפייא

 .רענרעב השמ רכששי לארשי ,רעקאה עפיל ,ןהכ דוד

 ,טארנעזליה ףלוו ,רקה עדייז ,רבאה לפוק ,ךייר ריאמ

 ,ןמדירפ ליצג ,ץנארקנזור קיזייא ,רטכש דוד המלש
 .ןעפלאד השמ םחרבא ,רכייש לאומש ,רעטכעוו ריאמ
 השמ .ןאמכערפש בייל ,רלטרב ןתנ ,רעפאט ןסינ

 םהרבא ,ראוארג םייח ,ץלאז יבצ םהרבא ,לערק
 רעזייל ,רעדואש ריאמ ,גרעביינש לאומש ,ןמצלאו
 -לגיצ הנח ,ןאמראק רטלא ,ראואהצלאז חונ ,ףלודא
 עציאו ףלודא רשא ,רעסאלש החמש ריאמ ,ךואר

 .רעגרעבעענש
 ירבח תמזיב הנתינ אל וז הרהצהש חינהל השק

 וזש ,טילבהל וז הרוצב וצרש ,היטארקומדלאיצוסה
 .תיטסילאיצוס הרכה ילעב ,םילעופ תתיבש איה

 רשא ,םיגרואה תתיבש הקספוה םישדוח 3 ירחא
 םייתניב ךא -- ?טייקגינייא, לאמצע דוגא םג ומיקה
 "ילונמב םהיתבב דובעל םילעופה ןמ םידחא וליחתה
 זא ינמ .הקירמאל ורגיהו ריעה תא ובזע םיברו ,די

 .תרכינ הדירי הז יתיישעת ףנעב הליחתה

 תיעוצקמ תופעתסה

 ףנע םיידוהי םירחוס וחתיפ םירשעה האמה תישארב

 רפסמו םיריזח-יפיז יוקינב קסועה | ,ונימב דחוימ
 םיפיזה ןוימב וקסעוה םיידוהי םילעופ לש רכינ
 ודבועו גיצפיילל ורכמנ רשא ,(230ע816ת901110ע0ע)

 .םינוש תשורח-יתבב םש
 ןכו ,רבח ימד ומלשו םינגרואמ ויה הלא םילעופ

 ."תותיבש ןרק,ל
 ויהש ,םימ"יבאוש ויה םידבוע לש דחוימ גוס

 .הלאכ 14 ויה לכה ךסב .םינלבק תוצובקכ םינגרואמ
 םע הלודג תיבח הילע ,הלגע התיה םהמ דחא לכל

 תקלוחמ התיה ריעה .הסוסל המותר ,םידכ העברא

 -ומכ ,עובק רוזא היה םימיבאוש לכלו םירוזא 14-ל
 רציירק דעב םימה תא םוי םוי רכמ אוה וב ,לופונ

 ול ומליש תיבה דע הלבוה דעב .םידכ 2 רובע דחא

 2--1 קיסעה םימ"באוש לכ .שדוחל רציירק 0

 .םויל רציירק 50 ונממ ולבקש ,םידכ יאשונכ םילעופ

 םינולגע ידיב הלוכ התיה הל ץוחמו ריעב הרובחתה

 (2ש/61508ת6ע) תומותרדוד תורכרכ ויה ריעב .םיידוהי

 תונורק 207ו| (21ם508תמ6ע) תומותרדדח תורכרכ 8

 עובשל ןידלוג 14 דע 12 וחיורה םינולגעה .אשמ

 םיסוסה תלכלכל תואצוהה תא וסיכ הזה םוכסהמו

 .ןידלוג 7-ב ומכתסהש
 תיינקל ףסכה תא שריה ןורבה ןרקמ ולביק םבור

 ירחא וסינ םה .הלבוהל אשמ תונורק וא תורכרכ
 םילעופה ,םיפואה תא ןגראל תותילט-יגרוא תתיבש
 .וחילצה אל ךא -- תורנו םירורפגל תשורחה יתבב

 ידי"יישעמ (םיליק) םיחיטש תריכמב וקסע םידוהי

 ,יטוק ,בוטולבאז ,בוסוקב דוחייב ,הביבסה לש םירכאה
 האמה תישארב .דועו הקנדורוה ,ןי'זינ'צפ ,ןיטאינס

 תשורח תיב ןמליה ,א י"ע בוסוקב םקוה םירשעה
 םילעופ 70--60 קיסעהש .םייסרפ םיחיטש תייווטל

 םיידוהיה םינכוסה .םידוהי רפסמ םג םללכב ,םינמואמ

 .היצילג לכב םיחיטשה תצפהל הברה ומרת הימולוקמ

 תידדה הרזע
 בצמה רופישל תונויסנ םג ושענ ט"יה האמה ףוסב

 לע 1898 תנשב ויה םייטסיטטס םינותנ יפל .ילכלכה

 (!) םידימא האמ קר (14.000) הימולוק ידוהי לכ

 ןתמל הוולמ תופוק "אקיא, המיקה 1898 תנשב

 .םילכורו םיינועמק םירחוס ,תוכאלמ ילעבל יארשא

 בובלסינטס ,בונרטב ודסונ הלש תונושארה תופוקה

 | .הימולוקו

 הימולוקב הולמ תפוקב ונתינ 1909--1899 םינשב
 ומלושו םירתכ 2.146.059 לש ךסב ,תואוולה 3

 1908 תנשב .םיירטסוא םירתכ 1.925.08] הרזחב

 םירבחה תוינמ םוכסו םירבח 2974 הילא וכייתשה
 םיפסכ םג השירפה הפוקה .םירתכ 45.9407ל הלע
 ועיגה היתונוכסחו םירתכ 31.236 ךסב "הברזר ןרק,ל

 .םירתכ 174.4227ל

 421.400 לש ךסב תואולה 2.734 ונתינ הנש התואב

 תואצוה .םירתכ 395.956 הרזחב ומלוש ןהמ ,םירתכ

 ,םירתכ 10 התלע הינמה .םירתכ 5.882"ל ולע הינמה
 הנשל 3%%-"ל התלע תונוכסח דעב תיברהש דועב

 תבחרה םשל .הנשל תיבר 6% ומליש תואולה דעבו
 תנשב "ןיירעפספליה,מ הפוקה הלביק היתולועפ בוצייו

 .םירתכ 15.000 לש ךסב האוולה 8

 הימולוק זוחמב ויה ,"אקיא, לש הוולמה תפוק דבלמ
 ףיה השעמל ."הצלוש, תטיש יפל יארשא תופוק םג

 לש םרפסמ הלע 1908 תנשבו םייטרפ םיקנב הלא
 30 ויה ןהמ ,םירבח 27.693 םע ,49-ל יארשאה תופוק
 םירבח 16.734 םע םידוהי לש יארשא (56.3%) תופוק
 ולע יארשאה תופוקב םירבחה תוינמ | .(36.6%)
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 תופוק 14 לש םירתכ 453,907 דגנכ םירתכ 883,494-ל

 .םירבח 10.959 םע תוידוהי-אל

 180.021 דגנכ) םירתכ 764.744 התלע הברזרה ןרק

 6.631.918 -- תונוכסח : (תוידוהייאל תופוק לש רתכ

 .תוידוהי-אל תופוק לש רתכ 282,867 דגנכ ,רתכ

 םידוהיה ואצמנ וב ,השקה ילכלכה בצמה חכונ
 הרזעל דוגא, הימולוקב דסונ ,םירשעה האמה תישארב

 חותיפ התיה תירקיעה ותרטמו "היצילג ידוהי ןעמל

 הכאלמל רפס יתב דוסיי ; תרצותה קווישוו תיב-תכאלמ

 ,רעונה תא ךנחל ידכ .םייאלקח םיקשמ תמקהב הרזעו
 דסונ ,םייביטקודורפ תועוצקמל ,תורוחבה תא דוחיב
 -תיב שריה הרלק תינורבה לש ןרק י"ע 1889 תנשב

 להונש (118וג5ג81טגתש) תיב קשמב ןומאל רפס

 תודובעל טרפ ודמל רפסה תיבב .םישנ דעו י"ע

 ,תוכאלמ םג -- הייפא ,יוקינ ,לושיב ,תיבדקשמב

 --1899 םינשב ודמלש תודימלת 108-מ .תוטייח דוחיבו

 .תיברקשמב -- 937ו תוטייחב 15 וקסע 8

 ,םיסרוק םיקהל "ןיירעפספליה,ה ליחתה 1907 תנשב
 המקר .הגירס תכאלמ לארשי תורענ תא ודמיל םהב

 הלאכ םיסרוק ודסונ 1908 תנשב ,רעשה-תוכבס"תגירסו

 דובעל תורענה וליחתה רצק ןמז רובעכו הימולוקב םג
 ולפיט ןהמ ,תולעופ 290 וכרדוה לכה ךסב .ןהיתבב

 המקרב -- רתיהו ,רעשה תוכבס תגירסב תורוחב 5

 ,1909 רבוטקואב 1-ל דע ראוני 21דמ הפוקתב .הגירסו
 וז ךרדב .םירתכ 2537 תודובעה דעב ןהל ומליש
 ןהל חטבוהו תובר תוחפשמ לש ןתסנרפ הרשפאתנ

 .ירמוחה םויקה

 ידוהי לש היציזיביטקודורפל םיצמאמה ןיינמל
 ילתפנ לש ותינכת תא םג ריכזהל יואר ,הימולוק

 תיב םיקהל "אקיא,ל 1897 תנשב עיצהש ,רטנרלג
 .יאלקח רפס

 לא תוידוהי תוחפשמ 278 םשב הנפ אוה ,הז דבלמ

 הזוחא הימולוק תוביבסב הנקתש "אקיא,ה תלהנה

 ריכזת ריבעה ןמשבש תוחפשמה ןתוא תא םש בשייתו
 ר"ד םג "אקיא, ינפב לדתשה הז ןינעב .סירפל
 ליבשב גישהל םיצמאמ השעו ןילרבמ רמייחסדליה

 התיה "אקיא,ש םיאנתה יפל ,תואוולה ולא תוחפשמ
 .רבונה י"ע םלחאב ןוגכ ,יאלקח ךוניח"תודסומל תנתונ

 היצילגב םיקת "אקיא,ש ןינועמ לכ םדוק היה רטנרלג
 -פסב 297ב ול התנע "אקיא, .ידוהי יאלקח רפס-תיב

 וניחאל, רוזעל תרשואמ היהת איה יכ ,1899 רבמט

 התלוכיב ןיא םלוא ,"היצילגב םיללמואה תדה ינב

 היצילגב שוכרל התעדב ןיא יכ ,ויתועצהל םיכסהל

 .תוזוחא וא תומדא

 ותינכתל הלילשב "אקיא, הסחיתה 1899 תנשב םנמא

 תנשבו התעד תא התניש םימיל ךא ,רטנרלג לש

 ,הימולוק דיל .הנשל -- הקדובולסב הזוחא התנק 1

 המקוה הזוחאב .תוידוהי תוחפשמ תורשע ובשייתה םש

 .תיאלקח דומיל-תווח גרומ 1000 לש חטש לע םג

 תודוה ,וז תיתובשיתה הרוצ המשגוה ,ןכ יכ הנה

 .1899 תנשמ רטנרלג ילתפנ לש ותינכתל

 בצמה רפתשה הנושארה םלועה תמחלמ ינפל

 וקיסעהש םייתיישעת םילעפמ חותיפל תודוה ,ילכלכה

 .םיידוהי םילעופ לש רכינ רפסמ
 רשפא ,1921 תנשמ םנמא םהש ,םירפסמ ךותמ

 .םפקיה לע דומלל
 וקיסעה םהמ ,םיליעפ םילעפמ 503 ונמנ הימולוקב

 .םילעופ ילב ודבע 263-ש דועב ,םיריכש םילעופ 0
 ילעב 482 םהמ ,םישנא 1362 וקסעוה לכה ךסב

 .(11.2%6) םהיתוחפשמ ינב 153 ,(35,4%) םילעפמה

 םישנ 91 ,םירבג 457 :(43%) םיידוהי םילעופ 9

 135 :101%) םיידוהידאל םילעופ 138 ;םידלי 41דו
 לכמ 88,2%, וויה םיידוהיה םילעופה .(םישנ 37ו םירבג

 .םיקסעומה םילעופה

 תוברתו ךוניח

 .םירדחה -- רקיעב ךוניחה תודסומ ויה ,הליחתמ
 23497-| םידמלמ 37 םע םירדח 23 ויה 1894 תנשב

 ,33-ל םירדחה רפסמ לדג 1905 תנשב .םידימלת

 ,691-ל םידימלתו 43-ל םידמלמ

 ,יאניוה ץנאילאה י"ע 1886 תנשב דסונש רפסה תיב

 1893 תנשב רבע ,םנירג םלהליו הרומה לש ותלהנהב
 ןורבה םש לע ןרקה םעטמ רפסה יתב תשר תושרל

 ןינב רפסה תיב ליבשב המיקה ןרקה תלהנה .שריה
 דעו םקוה הימולוקב .םירתכ 75.019-ב הלעש ,דחוימ

 ןיד ךרוע לש ותושארב ,"שריה ןורב ןרק, לש ימוקמ

 הזה רפסה תיבב ודמל 1908 תנשב .םורגלימ ר"ד

 השמ תא דחוימב ריכזהל שי םירומהמ .םידימלת 3

 .דוע רבודי וילעו ,םירבעה םינשלבה ילודגמ םואבלוש

 -שהה תעונת הימולוקל הרדח אל תיתוברת הניחבמ
 וא לופונרט ,ידורבב היה הזש יפכ הדימ התואב הלכ
 דואמ הקד הבכש התיה .בוחילובו ץינימסיט וליפא
 -שהה תורפס לש "בהזה רות,  תפוקתבו םיליכשמ לש
 רפוס תורפסב וא םיצבוקב אצמנ אל ,היצילגב הלכ

 הלכשהה לש םינוגיפאה ןיב קר .יאימולוק אצוממ

 .חלוגס ידיחי הלא יא םיאצמנ תיאצילגה
 תודיסחל םינותנ תינחור הניחבמ ויה הימולוק ידוהי

 תורמל .םהיתוביבסב ונכשש םיר"ומדאה י"ע םיעפשומו

 םיליכשמ הימולוקב ואצמנ וז הקודא-תידיסח הנומת

 ,ןיע תיארמל קר ויה םייתדה םהייחש םידוהי .םירתסנ

 וליפא היהו ,לוח ירפס רתסהב וארק םהיתבב םלוא
 דיפא היה ךא ,דרח ידוהיכ שובל קחצי-לאקזחי ,.דמלמ

 "תכלהמ הידפולקיצנא, שממ ,לוח יעדמב יקב ,סרוק

 .םינוש םיעדמו תורפס ,היפוסוליפב יקב

 ימיב חלכשהה ידמחמ לכ, ורכזש םיליכשמה רפסמ
 האמה לש הינשה תיצחמב םנמא .דאמ ןטק היה "םדק
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 םלוא .םייללכה רפסה יתבב דומלל רעונה ליחתה ט"יה
 תוירבע תויתוברת תועונתמ קוחר רבכ היה אוה
 ,האמה ףוסב .תינלופה תוברתב ללובתהל ליחתהו

 ייחל םריזחהל תינויצה תימואלה העונתה הליחתה

 .תידוהיה תוברתה
 ררושמה תא ריכזהל שי הלכשהה לש םינוגיפאהמ

 היהו --  הנריזב דלונש | ,ןמדייז לכימ | לאיחי
 רפסב 1) ז"פקת בא ט"כב דלונ אוה .הימולוק בשות

 ב"נרת לולאב ב"כב הימולוקב רטפנו ,(1826 רבמט
 ץינימאקמ ואצומ -- ויבא דצמ .(1892 רבמטפסב 14)
 ץינימאקב .הנריזיב עקתשה ובסש דועב ,יקסלודופ
 ,חילצמ רחוס היה ומצעב ויבא .בר ובס יחא היה

 .תוסחוימ תוחפשמ וכדתשה ויאצאצב .ןירוא רבו רישע
 ןתחתה ,הלכשה לעבו הרות ןב היהש לכימ לאיחי
 םג רבע הילא הימולוקב םיריבגה דחא לש ותב םע

 -ארה היאושנמ ומא .םיפסכ יניינעב םש קסעו אוה
 לקנרפ המלש עודיה ליכשמה לש םאה התיה ,םינוש
 ריעה יליכשמבש תיזכרמה תוישיאה ,(1894--1816)

 ברקב הלכשה תצפחל הדוגאה תא דסי הב ,בובלסינטס

 "קחצי יבכוכ, לש םירקבמה יבושחמ היה .םידוהיה
 תונותעבו קדצ ןהכ לש "רשנה,ב םירמאמ םסרפו

 םיבתכמ תפילחב דמע לקנרפ .תינמרגה הפשב תידוהיה
 לע ולבקתנ וירקחמו טסוי יכדרמ ןוירוטסיהה םע
 לקנרפ .ולש הירוטסיהה רפסב םהב שמתשהש ,טסוי

 הלכשהה חורב גרוחה"ויחא לש וכוניח לע עיפשה

 הימולוקב ותוהש ןמזב .ומלוע תפקשה יבצעממ היחו
 םסרפ ןמדייז .םידוהיה תלכשה ןעמל םהינש ומחל

 סיפדה | ,גנוי יריש לש םימוגרתו םיירוקמ םיריש
 גרוחה-ויחא לא טסוי ןוירוטסיהה לש ויבתכמ תא
 לא בתכמ תרוצב קדצ ןהכ דגנ רמאמו ,לקנרפ המלש

 ,וספדנ אלש םיינמרג םיריש םג בתכ אוה .ובורק
 דילי) רוש םייח רדנסכלא ליכשמה י"ע םגרות םהמ דחא
 דוכ,ב םסרופו תירבעל ('ץיבוהורד בשות כ"חאו ונבור
 ךרכ) "ןעטאפראק םירהב רעסה, םשב "קחצי יבכ
 םע המחלמב דמע אוה .(89--87 'מע ,105 ,א'ל

 ןהכ .םיקיחצמ םה ויריש יכ ןעטו ,קדצ ןחכ ףסוי
 .םיירוטסיהה וירקחמ ללגב םג לקנרפ תא ףיקתה קדצ
 ויתועדב .תופירחב ןמדייז ודגנ אצי ויתופקתה תובקעב
 -סיסב ולגד םיחישמה יכ סרגו ינוציק ןמדייז היה

 וררחשלו םדאה שפוחל םתפיאשו תוישונא-ללכ תואמ

 רדגה תא ץרפ אוה .טרפה לע קיעהל לוכיה לוע לכמ
 .הוהה תואיצמ תחת דיתעהו רבעה לכ תא לפיקו

 רורחשב רשואה לכ תא אוה האר וז הנקסמ ךותמ

 ינפוגה וטיגה ךותמ םידוהיה תאיציב ,ונייה ,יטילופ
 טילבמ "לארשיב הדועתה, ותרישב .דחיב ינחורהו
 ילכו ידוהיה םעה לש וחוכ יכ ,הרורב הטלבה אוה
 ,םימייקיתע םע אוה יכ ףאו תעדו הניב םה ותמחלמ
 רשפתהל ןיא ,ותעד יפל םלוא .ןיידע וחל סנ אל ירה

 היצפיצנמאה ןתמ ינפל םידוהיה ואצמנ וב בצמב
 ,עבשומ ליכשמכ .1868 תנשב הירטסואב תמלשומה
 ותפוקתב היצילג יליכשמ בורל דוגינב ,אוה האור

 םלועב הלודג הדועת אשונ ידוהיה םעב ,אוה

 הינמרגב הדועת ילעבכ אל םלוא ,תומואה לכ ליבשב
 אל לארשי, ויפל .ילאיצוסד-יטילופ אלא ,יתד דועייב

 לכל ץראל ארקי ידע החונמו עוגרמ ושפנל ןתי

 תעידי ידי לעש ענכושמ היה אוה ."רורד היבשוי

 תומלתשה ידי לעו ןמזה תשירד יפכ תומכחו תונושל

 םדמעמו ירמוחה םבצמ רפושי םייללכה רפסה יתבב

 ויהש ,ורוד יליכשמל דוגינב .םידוהיה לש יתרבחה
 םינלופה דידי אוה היה ,יאניווה םזילארטנצה ידהוא

 -צעל התבישו הדובעישמ ןילופ לש הרורחשב לגדו
 רות, תפוקת תא ךרב 1868 ירחא .תינובירה התואמ

 וחירפי דוע, וישכעש ,לארשי ינבל יטילופה בהזה

 ."וציצי דועו
 תונש ףוסב ידוהיה בוחרב בשנל וליחתהש תוחורה

 בוריקו היצפיצנמאהמ םתבזכא לש הייטעב םינומשה

 "ויצה-תימואלה העונתל תידוהיה היצנגילטניאה יבוט
 ןמאנ ראשנ ,לכה תורמל םלוא .וילע ועיפשה אל ,תינ

 זכרמל הימולוק הכפה ותעפשהב .תירבעה הפשל

 וזכרתה וביבסו -- ט"יה האמה ףוסב ףא םיליכשמה

 .םואבלוש השמו שוברבליז היעשי דוד םירפוסה
 -שלאז דילי (1936--1854) שוברבליז היעשי דוד

 ותנותח ירחא דמל ,תידיסח החפשממ ואצומש יקי'צ
 תא דהא רתסב .םיינוציח םירפסב ןייעו לוח ידומיל
 רפכב םירישע תב השאל אשנ 1875 תנשב .הלכשהה

 ,יקיי'צשלאזל רזחו ןמלאתנ הנש יצח ירחא .ץיבוקשאל

 -דלוג םהרבא םע דדייתה ,ץיבונר'צל עסונ היה םשמ
 ,ןייטשנרוא השמו (ר'זאראבז) ץנארקנרהא לוולוו ,ןדאפ

 ץרפ לש "רחשה,ב ףתתשהש ,עודיה ירבעה רפוסה
 -וקל רבע הינשה םעפב ןתחתהש ירחא .ןיקסנלומס
 ,ונתוח לש ונחלוש לע ךשוממ ןמז ךומס היהו הימול
 .הימולוקב עודי רישע

 --1840) רלצניג םהרבא הימולוקל אב 1877 תנשב
 .ליחתהש ,"רותה, ונותע תאצוה תא ךישמהל (0
 .וירזועמ היה שוברבליזו הנש חתואב טגיסב עיפוהל

 -מה,ב םירופיסו םירמאמ םסרפל ליחתה 1878 תנשב

 רזעו הניווב היה 1882--188)"ב ."רחשה,ו "טיב
 ,ןאשוטובב רואל איצוה כ"חא ."רחשה,ה תכרעמב
 ,"רואה,, יתורפסה ןוחריה תא ,רלט רזעלא יבצ םע דחל
 הינמור תא בזע ,הינשה תרבוחה תאצוה רחאל ,םלוא
 1883 תנשב .בובלב "רוא, ןופוקתה תאצוהב ךישמהו

 יתבב .תד הרומל הנמתנ הב ,הימולוקל רזח

 הימולוקב רואל איצוה 1892 תנשבו םייללכה רפסה
 שיביוט לביל םע דחיו ,"םעה,, םשב ירבע ןועובש-וד
 ,הפוקת התואב ."קלאפ סאד, ,שידיאב ןועובש
 םע דחי וביבס זכיר ,1893 תנשב הניול ורבע דע
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 ןפואב רבכ הלדגש תידוהיה היצנגילטניאה תא ןמדייז
 .רכינ

 סיובלוש השמ

 סופיט היהש ,םיובלוש השמ םג ךייתשה הזה גוחל

 .ונימב דחוימ
 םיליעפה ינושארמ (1918--1828) םיובלוש השמ

 ומא דצמ היה ,היצילגב היציפמו תירבעה ןושלה ןעמל

 רדחב יתרוסמ ךוניח לביק אוה .יבצ םכח יאצאצמ
 תועידי ול שכר (טקדידוטוא) ימצע ןפואבו הבישיבו

 ,תימלשורידתימרא ,תילבב"תימרא |תונושלב תובר

 -רצו תינמרג ,תיניטל ,תינווי ,תיברע ,תיטינורמ-תירוס

 .תירבעה הפשה רקחב דוחייבו תונשלבב ןינעתה .תיתפ

 יבכוכ,ב ,1862 תנשמ לחה ףתתשה ותדלומ ריע םוקממ

 .רילש ירדירפ יריש  םוגרת םסרפ םש "קחצי

 ירבעה סופדה תיבב היגמ היחו הבובל אב 1870 תנשב

 .1888 דע ררוגתה בובלב .ףלוו לכימ הרומהו ל"ומה לש
 לוק,, ןכו "תעה,, ןותע רואל איצוה 1872--1871 םינשב
 הרטמל ול םשו תימואל המגמ לעב היהש "תעה

 תפש ןרק םירהל ץראב השענה שדוח לכ רשבל,
 תפש ירחוש תדוגא בובלב דסי 1870 תנשב ."שדקה

 האר הב ,תירבעה ןושלה ןעמל תואנקב םחלו רבע

 .ידוהיה םעה לש רתויב ביציה יתוברתה סכנה תא

 יתב לש םתמקה תא (א"לרת תנשב) שרד ונותעב
 לעו ותד לע דרחה ןיא, יכ ,היצילגב םיידוהי רפס

 רפס תיבל וידלי תא חלשל לוכי םיימואלה ויניינק

 ינב ירענל ס"ב ןיכהל ונילע הבוח ןכלו ,יתלשממ
 ודמליו ,(דומלתו ארקמ) תירבע ודמלי םהב ,לארשל
 ונותעב ."תידוהיה םתבוחו םדא רשאכ םתדועת המ
 תורתסנ, ןוגכ ומלשנ אלש םירופיסו םירמאמ בתכ

 תפרוצמ התיה ןוילג לכלו "ךלמה ץעוי ברה, ,"אמור

 ,םיריש ועיפוה הב ,"תעה חור, תיתורפס הפסוה
 .ארקמב םירואיבו םיבתכמ ,םירופיס

 םיובלושש םילמ ישודיחב דוחיב ןייטצה ןותעה

 תאצל לדח ןותעהש ירחא .תירבעה הפשל סינכה

 .רקחמ תודובעבו הארוהב קסע ,רואל

 םוגרת ,םינושארה וירפס תא םג סיפדה בובלב

 "תודמה רפס, םוגרתו (1881) רליש לש תגטפ6ע"ה

 רקור ר"ד לש ינמרגה םוגרתה יפל ,סלטוטסיראל

 םילמה רצוא, רואל איצוה 1880 תנשב .(1877 בובל)

 רצוא,ו "ירבע"ינמרג ןולמ, 1881 תנשבו "יללכה

 ."תומשה
 ןורבה ןרק לש הדוסימ רפס יתב הימולוקב ודסונשכ

 ס"יבב הרומכ דובעל לחהו הימולוקל רבע ,שריה
 ךייתשה הימולוקב .1897 דע וז הרשמב דימתהו

 חורה ךלה לע עיפשהו שוברבליזו ןמדייז לש םגוחל

 תא םירהל שרד אוה .תירבעה היצנגילטניאה ברקב

 שריה ןורבה לש רפסה יתבב תירבעה לש הנרק

 דרסנכתהש םירומה תדיעוב היעבה הנודינ ותמזיבו
 תדחוימ הבישיב .בובלסינטסב 1894 ילויב 17-ב

 גרבסייו ריאמ ר"ד לש םהיתועצה ונודנ תירבע ירומל

 לש תינכת תכירעל הדעו הרחבנ ןהיפ לעו םיובלושו
 שמח ;:עובשב תועש הנומש ךשמב תירבעה תארוה
 תושדקומ הנייהת תועש שולשו ך"נתל -- תועש

 .םיובלוש :וללכנ וז הדעוב .דבלב הפשה דומילל

 ןוסניבור בקעי ,('ץא'צוב) רביוט ,(בלסירובמ) רלט .א

 רפסה תיב להנמו ,(ןיטאינס) ןמליפש ,(בובלסינטס))

 .סנירג -- הימולוקב
 םידומילח תינכת דוביעב םיובלוש לש ותמורת

 התיה שריה ןורבה לש ודוסימ ,רפסה יתבב םיירבעה

 ויתושירד תא ריבעהל חילצה אוה דימת אל ךא ,הלודג
 -תמה לש םתודגנתה תאפמ תירבעה הפשה תיינקהל

 .שריה ןורבה ןרק שארב ודמעש םיללוב

 -ימב רפסה תיבל םיובלוש רבעוה 1897 תישארב

 רבע 1917 תנשב .לופונרטל 1914 תנשבו הצנילוק

 .הניול המחלמ טילפכ

 בילטוג בייל שריה 'ר

 שריה 'ר עדונה ןחרבה ידי לע דסונ 1887 תנשב

 םינודספב םג עודיה ,טגסי-שורמרממ בילטוג ביל
 המחלמה םשל ,(1931--1844) "רטגיס ביל שריה, ולש

 היה בילטוג ."שמחה, ירבע ןועובש"וד ,םיקודאה םע
 רליש ירישמ תירבעל םגרית .םחול ליכשמ לש סופיט

 אובצוק לש | תוזחמ וליאו ,התיגו | ("ןומעפה,)

 ריעב איצוהל ליחתה ולש ןועובש"ודה תא 06

 ירך ארתאד-ארמה דצמ רוסיאה תמחמ םלוא ,וירוגמ
 יסרוקיפא ןותע אורקל םיובלטייט אפיל ט"וי איננח

 רואל ואיצוהו היצילגל ןותעה תא ריבעהל חרכוה

 לש סופדה תיבב םיסיפדמ ויה ןותיעה תא .הימולוקב

 ןבואר ירבעה רפוסה ותוא ךרעו (2161002) סואוליב

 -ולוקב עקתשהו הינמורמ זא שרוגש ,סדיורב רשא
 לע םירעהל ושקיבש | ,םינועובשה ךרדכ | .הימ

 ונותע תא איצוה ,ןועובש לע לחש ,סמ םולשת תבוח
 ."הסרחה, םשב דחא עובשו "שמשה, םשב דחא עובש

 בקע ,ןועובשה תכירעמ סדיורב רפוסה קלתסה רשאכ
 ןותעב .רדאב םשרג ךרועל הנמתנ ,בילטוג םע וכוסכס

 ,םיובלוש ,ןמדייז ,שוברבליז -- םג תועיבקב ופתתשה
 .םירחאו רצלמ | שיבייפ ,רזל | םחנמ | ןועמש

 תורפס יניינעל םג םוקמ הברה שידקמ היה ןותיעה

 .1889 תנש דע םייקתהל ךישמהו עדמו

 -תהל םיליכשמה ידיחי וליחתה םינומשה תונש ףוסב

 לביל לש ותעפשהב .תוידוהי"תוימואל תולאשב ןיינע

 תושיגפ ומייקתה הימולוקב עקתשהל רבעש שיביוט
 הדסונ םרט יכ םא ,תימואל הניחבמ היעבה לש תוחישו
 .תשבוגמ תינויצ-תימואל הרבח לכ

 בל ץימא ינלופ עימשה 1887 תנשב יכ ,ןייצל ןיינעמ
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 לש ךרדב ,תידוהיה הלאשה ןורתפ רבדב ותעד תא
 דוח זא האצי הימולוק ריעב .ילאירוטירט ימואל זוכיר

 אסשה 2וג60ג 6271 קץהא(ע62ת6 םשב הנטק תרב

 781801616 1000501 2/0005%10] 1 0080+ע +

 קה++]ס%סש 1:13ת1]601, 14010תבע]הב זוגה היתנג ₪3

 רבחמה .אוה יודב םש יאדו ,הגמוא .* רבחמה םש

 הקיעמה ,תידוהיה היעבה לש ידיחיה הנורתפ תא האור

 לש ילאירוטירט ימואל זוכירב קרו ךא ,םלועה ימע לע

 דחאב ,תידוהי הנידמ תמקהב -- ידוחיה םעה
 .תטרופמ תינכת וליפא הלעהו הקירמאבש (!) םילבחה

 וז תרבוח התיה הדימ וזיאב ,ךכ לע םינותנ ונידיב ןיא

 .הימולוק ידוהיל העודי

 ןועובש שידייב איצוהל שביוט ליחתה 1890 תנשב
 היסולכואה : תדחוימ הרטמ םשל "טאלבסקלאפ עשידוי,

 םסרפ אוה תע התואב .דקפמ ינפל הדמע הירטסואב

 רשא ןבואר לש ותכירעב ,אקרקב אציש "ןמזה,ב

 -- חימולוקב ותוהש ןמזמ הפי ריכה ותוא -- סדיורב

 םילמה לש היפרגוטרואה תא דחאל עיצה וב ,רמאמ
 -תהל דמעש דקפמבש ,הינש העצהו -- תירבעב תורזה
 ןושלה תא היצילגב םידוהיה ומשרי ,איהה הנשב םייק

 .תיממעה םנושלכ תידיאה

 תא ררועל :םירושימ ינשב ודיקפת תא האר אוה

 הפשה תא ומשריו םתוימואל לע ורמשיש םידוהיה
 ןויערל םג ףיטהל ליחתה -- תאז םעו ,םתפשכ תידיאה
 ,טנמלרפל תוריחבה תלומעת ץורפב .לארשי-ץרא בושי
 ךולב ר"ד לש ותודמעומב שביוט ךמת ,1891 תנשב

 .רפואל םירפא -- םיליכשמה דחא םלוא .קיב ר"ד דגנכ

 ילב -- חקלו םיישק ול םרג ,ונותע תכרעמב ףתתשהש

 ,תוריחבב םיללובתמהמ םיפסכ -- ונוצר דגנו ותעידי

 -ואב .ןועובשה תאצוה תא קיספהל חרכוה טביוטו
 ,י"א בושיי תדוגא םיקהל ןויסנ השענ (1891) הנש הת

 .הניוב "ןויצ, י"א ןעמל תורבחה דוגיא לש ףינסכ
 ,דוסי תפיסאב םאנ סדיורב רשא ןבואו רפוסה
 תדמועה הדוגאהש שרדו 1891 טסוגוא 2-ב המייקתהש
 תבוטל םג אלא ,י"א בושי ןעמל קר אל לעפת ,דסוויהל
 ןמז דמעמ הקיזחה הדוגאה .תידוהיה תוימואלה ןויער
 עשוהיו שביוט לביל י"ע ושענש םיצמאמל תודוה ,בר

 .טכהנדאפ

 שביוטו שוברבליז לש םתכירעב רואל אצי 1892 תנשב
 םהינש ,"םעה, ירבע ןועובשו "קלאפ, שידיאב ןועובש

 ןאכ הררשש םגהו .םיימואל םיניינעל םישדקומ --
 םע .ימואל ןוגרא םיקהל וחילצה אל ,תימואל הריוא
 הדוגאה לש המויק תא שדחל תונויסנה וכשמנ ,תאז

 ןתנ ר"ד הימולוקב רקב 1892 תנשב .ליעל הרכזוהש
 הירטסואב תינויצה העונתה שארב זא דמעש ,םיובנריב
 ורוקיב םע ."ןאיצאפיצנאמאטסבלעז, ןועובשה תא ךרעו

 דעו רחבנ ,שיא 607-כ הב ופתתשהו הפיסא המייקתה

 ןויסנה רתכוה אל ךא ,"ןויצ,, לש ףינס תמקהחל ןנוכמ
 .תויבויח תואצותב

 תימואל הרבח דוסייל תרבגומ הלומעתב חתפ "םעה,
 הנשב .1894 תנשב ךכל המיאתמ הריוא רוציל חילצהו

 ר"דו טכהנדאפ עשוהי ,שבואט לביל י"ע הדסונ וז

 המש רשא "לארשי-תיב,, תידוהי"תימואל הדוגא רספיצ
 ,תימואלה הרכהה תא חתפלו םייקל (1 :הרטמל הל

 ,תידוהיה תורפסהו הירוטסיהה תעידי תא ץיפהל (2
 דוהי תובשייתהב ךומתלו תירבעה חפשה תא חפטל (3

 .י"אב תיד

 רחבנ ,1894 ינויב 16-ב המייקתהש תיללכה הפיסאב

 לביל -- ונגסל רספיצ רזעלא ר"ד ד"וע אישנל

 תויח היעשי רבזגל ,טכהנדאפ עשוהי ריכזמל ,שבואט

 .מ ,רפואל םירפא ,סברק הדוהי :דעוה ירבחלו --
 .ררדופ לכימ ,ןזור קחצי ,ןטרוב השמ םהרבא ,םיובלוש

 .רפאש סוקרמו לגנא רזוע ,ןהכ לבייפ
 רפסמו ,האירק םלוא םע הירפס םג המקוה ,ליבקמב

 .שיא 907ל עיגה םירבחה

 האב הלודג חור

 לש תוליעפה תרגסמב הכרענ 1894 רבמצדל 20זב

 .הנושארה םיבכמה תגיגח הדוגאה
 הימולוקב םג הנמתסה ןכ ,היצילג תוליהק רתיב ומכ

 תא .תטלוב תירוביצ תוררועתה לש ןממסב 1896 תנש

 : האשונו -- הבובל העיגהש הנטק תרבוח הרשיב הנפמה

 הררוע רשא ,לצרה רודואית ר"ד לש "םידוהיה תנידמ,

 ןויכמ ,היצילגב םיריעצה םינויצה הנחמב לודג "שער,
 וססתש ,תופיאשל ןוכנה יוטיבה הנושארל ןתינ הבש

 .םבלב רבכמ הז

 ,ורבסש ,הימולוק ינויצ ויה ,וביגהש םינושארה ןיב

 וישכע ונא םיעדוי, לצרה רד לש ותינכתל תודוה יכ
 ןפואב ונל תאצמה התא .תושעל ונחנא םיצורש המ

 התמשגהלו תיתימאהו הבגשנה הרטמה תא ריהבו רורב
 רידל בתכש יפכ ,"ונתלוכיב קרש המ לכה תושעל ונילע

 תא ואר לצרהב .1896 סרמב 3-ב שביוט לביל לצרה
 האצוהל תושרה תא רוסמל אל שקיב שביוט םלוא ,ות
 רואל אצי "םידוהיה תנידמ, רפסהש וצר היצילג ינויצו

 םתואב גוהנ היהש יפכ ,התיה הנווכה) שידייב םג
 -- תוירבע תויתואל ינמרגה ןכותה תא קיתעהל ,םימיה

 .(ד"היבלמה
 תכרעמ םשב לצרה רידל שביוט בתכ 1896 סרמל 7"ב

 ריבכה םשורה לע הימולוקב אציש "םעה, ןועובשה
 ותושרל הדימעה תכרעמה .םידוהיה לע השע ורפסש
 בצמ לע רמוח הל איצמהל ונממ השקיבו הנותע תא
 ץיינעב ןתמו אשמה תומדקתה לע דחוימבו ,םיניינעה
 ר"ד שקיב ,תינש .ורפסב תועצומה תורבחה יתש דוסי
 לצרה ר"ד לש ורפס תא איצוהל ול תושרהל ,שביוט
 -יירק 30--25 לש ריחמב ותוא רוכמל בייחתהו שידייב
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 סיפדהל שביוט הצר הנושארה הנשב .רלפמזכאל רצ

 -עצהל םיכסה לצרה ר"ד .רפסה לש םיקתוע 0
 האצוהל תושר רוסמל אל שקיב שביוט םלוא ,ות
 רואל האצי תרבוחה .הרודהמה לכ רכמית אלש דע המוד
 האיצוהל ול רשפאל שביוט שקיב כ"חאו 1896 רבמטפסב
 .לעופל אצי אל רבדה .ינלופ םוגרתב םג

 תיצילגב תינויצה העונתה זכומ -- הימולוק

 סרגנוקל ורגשו לצרה ר"דל ופרטצה הימולוק ינויצ

 .רגניז המלשו קהנזור המלש ר"ד תא םהיגיצנכ ןושארה
 תורדתסהב טלוב םוקמ הימולוק הספת סרגנוקה ירחא

 7ןויצ תבהא, תיעב הללוחתהשכ דוחיב -- תינויצה
 -עמ הדובעב וליחתי היצילג ינויצ יכ השרדש ,בונרטב

 בובלב המייקתהש תיצראה הדיעוב .י"א ןעמל תיש

 ר"ד ,הימולוק גיצנ עיצה ,1897 רבמצדב 27--26"ב

 -עמ תודובעל דחא ,םייצרא םידעו ינש רוחבל ,קהנזור

 ,בובלב הלומעתו ןוגרא תודובעל -- ינשו ,בונרטב תויש
 בובלב היה ובשומש יצראה דעוול .התחדנ ותעצה ךא

 ןינע .קהנזור ריידו שביוט לביל -- הימולוקב ורחבנ
 הבשומ דוסייל הלועפב ליחתהש ,בונרטב "ןויצ תבהא,,
 םישק םיכוסכס ידיל איבה ,י"אב "םינחמ, תיאצילג

 הללוחתה הזה ךוסכסה עקר לע .היצילג ינויצ ברקב

 ינש ןיב התצחש הזע המחלמ היצילג ינויצ תורושב
 .הזמ ?םייטילופה םינויצה,;ו ,הזמ "ןויצ יבבוח,  .תונחמ

 לש םירצבמה הימולוקו בובלסינטס ויה וז המחלמב

 בובל ינויצ תא ומישאה םהו "םייטילופה םינויצה,

 תיתיילצרהה העונתה .תיטילופה תונויצל תודגנתהב

 ודמע שביוט לבילו קהנזור ר"ד .קזח דה הפ האצמ

 תאמ ושרדו בובלב יצראה דעול הפירח תודגנתהב
 תינויצה הלועפה לכ תא רוסמל ,הניווב לעופה דעוה
 .הדיעוב רחבייש שדחה יצראה דעוול

 תדיעו בובלסינטסב 1898 ינויב 26-ב הסנכתנ םתמזיב

 דסומה םע ורשקתהש ילב הניבוקובו היצילג יריצ

 .היצילגב תינויצה העונתה י"ע רחבנה ןוילעה

 ,ינויב 29--28-ב הכשמנ הדיעווה לש הינשה תיצחמה
 הדיעווה תא ךרב תידוהיה היסולכואה םשב .הימולקב

 וז הדיעווב .ןייטשנקנופ ריעה שאר ןגסו הליהקה שאר

 יצראה דעוה םע ,םייקה ןוגראה לע ןעשיהל טלחוה
 .םייזוחמ םינוגרא םיקהל םג טלחוה .שארב -- בובלבש

 תב תיאצילגה תחלשמה ברקב וצרפש םידוגינה בקע

 הדובעה עקר לע ,ינשה ינויצה סרגנוקל ,םיריצה 8
 לעופה דעוול םירבחכ היצילגמ ורחבנ ,י"אב תישעמה

 קהנזור ר"ד םללכבו -- "יטילופה, ןוויכה יגיצנ לודגה
 .חימולוקמ

 -יעווב םיישקו םיצמאמ ךות וגשוהש הרשפהו טולשה
 הרהמ דע ופדנתה 1898 ץיקב הימולוק--בובלסינטס תוד

 ןיב תונחמה וקלחנ םעפה .שדחמ עלגתנו רזח בירהו
 ישארו היצילגל תינויצה תורדתסהב עירכמה קלחה

 הניווב לעופה דעוה תלהנה ןיבל ,בובלב יצראה דעוה

 בובלסינטס ינויצ ופרטצה םהילאש ,היצילגב וידהואו
 .הימולוקו

 הניוב ינויצה פ"העווה תמכסה תא גישה קהנזור רד
 היצילגב םינויצה יבוט .הימולוקב יזכרמ דרשמ םיקהל
 הקימעה תורמרמתההו הימולוקב םהירבח ישעמ לע וזגר

 לש םהיתוריתח .הניול בובל ןיב םוהתה תא רתוי דוע
 רטונש ,קהנזור ר"ד -- םיאצילגה לעופה דעוה ירבח

 דרשמ תמקה ידי לע ,יצראה דעווה תחת רוש ר"דו

 שביוט לבייל לש ויונימו הימולוקב היצילגל יזכרמ
 קר .תקולחמלו חתמל הכורא ואיבה אל -- וריכזמל

 ףוס ףוס גשוה אדיורב יכדרמ ר"ד לש ותולדתשהב
 תיצחמב הכרענש היצילג ינויצ תדיעו תארקל םכסה

 ,תיצראה הדיעווה סוניכל םיכסה קהנזור ר''ד .1899 ינוי
 הניווב לעופה דעווה לא הנפ רצק ןמז רחאל םלוא

 דעווה .הדיעווה תא סנכל םנמא םיכירצ םא ,הלאשב
 .היצילגב הדיעווה סוניכל הלועפב ליחתהל שרד לעופה
 .םיכוסכסה ןיידע ומת אל תאזב םלוא

 הניווב לעופה דעווה תמכסהב ליחתה קהנזור ריד
 תינכת םג דביע אוה .תינוגראה הדובעה תא ןגראל

 תודחוימ תוינויצ תודוגאב םיידוהיה םילעופה תא ןגראל

 ךרדב וקיחריו הדובע תוכשל לש דיקפת םג הנאלמתש
 -תהש תיטרקומדלאיצוסה העונתה ןמ םילעופה תא וז

 תא םלוא .ידוהיה ןוירטלורפה תורושב קזחתהל הליח

 תורשפ שפחלו ךוותל תונויסנב האר ותלועפ רקיע
 -ראה ותינכתב .םילעופו םידיבעמ ןיב הדובע יכוסכסב

 תוליהקה תלאשל בר םוקמ קהנזור ר"ד שידקה תינוג

 -שמה "תויפונכה, תא לסחל ידכ ,םינויצה י"ע ןשוביכו
 .תוליהקה לע תוטלת

 שוכרל ידכ הוולמ תופוק דסייל ךכ םשל עיצה אוה

 קהנזור ר"ד .תילכלכ הניחבמ םירחובה לע העפשה
 רצוא לש ותכימתב הוולמ תופוק תשר דימ םיקחל עיצה

 -וט תורטש תרומת יארשא ןתיש ,(1'.1.0.) תובשייתהה
 .םיחוטבו םיב

 1₪6015661) הימולוקב הוולמ תפוק הדסונ 1898 ףרוחב
 1899 ינויב רבכ םלוא .(אהְסמהַס 28מא 6ת61ת

 םילודג םיישקב תאצמנ איה יכ ,קהנזור ר"ד עידוה
 תע התואב ףא ץופנ היצילגב .יוקל יארשא תמחמ

 .הוולמה תפוק דגנ רתסלפ"בתכ
 -בחה לכש ,הלומעתב יאמולוקה דרשמה חתפ םיתניב

 תודחאתהל םיפינסכ הנפרטצת היצילגב תוינויצה תור

 םהה םימיב התוויהש ,הניוב "ןויצ י"א בושי, תרבח

 -טסואב תינויצה תורדתסהה לש תינוגראה תרגסמה תא
 ףיטהו תורייעבו םירעב רייס ,שביוט לביל ,ריכזמה .היר

 יכ ,אושל התיה וז הלועפ םלוא ."ןויצ,ל תופרטצהל

 ,תושדח תוינויצ תורבח םיקהל קהנזור ר"ד לש םתינכת
 ,הדבועה חכונ המשגהל הנתינ אל ,הניוב "ןויצ,, יפינסכ

 .היצילגב םיפינס םיקהל ושריה היתונקתש
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 ריבעהל וברס תודוגאה .הבר הדהא האצמ אל הימולוק
 אפוג הימולוקב םג .קהנזור ר"ד ידיל םילקשה יפסכ תא

 ,טכהגדאפ עשוהי ןגרא התוא ,היציזופואה ודגנ הלדג
 .הניווב לעופה דעווה לא תונולתב הנפש

 "תהה רצוא לש תוינמה תמרתה הליחתה 1899 סרמב
 -רנ הלומעתב החתפ הימולוקש םגהו (1.6.1.) תובשיי

 .דאמ תומועז תואצותה ויה -- תבח
 ,יאמולוקה דרשמה עלקנ וילאש השקה בצמה בקע
 תיצרא הדיעו סנכל םכסוה .הרשפ ידיל עיגהל ףאש
 הלהנהה תא ריאשהל קהנזור ר"ד לש ותעצה התחדנ הבו
 רחאל דע ,יאמולוקה דרשמה ידיב היצילגב תינויצה
 תורדתסהה שארב דימעחל טלחוה .ישילשה סרגנוקה

 יגיצנמ הבכרוהו הדיעווב הרחבנש תינוגראה הדעווה תא
 השמו קהנזור ר"ד -- ורחבנ הימולוקב .םירעה לכ

 אל יצראה דעוה דרשמ אצמנ 1900 סרממ לחה .רבאה
 שדחל דוע הסינ קהנזור ר"ד .בובלב אלא ,הימולוקב
 ,הניבוקובו היצילג ליבשב הימולוקב הלומעתה דרשמ תא
 תודלותב ראופמה קרפה םייתסנ ךכבו -- אושל םלוא

 תינויצה העונתה זכרמ תא הימולוק התוויה וב ,ונריע

 .היצילגב

 תיב, תדוגא לש התלועפ הגשגש אפוג הימולוקב
 תיללכה הפיסאב .םירבח 119 םינגרואמ ויה הב ,"לארשי

 המלש ר"ד ר"ויל רחבנ 7901 ראוניב 157"ב המייקתהש
 ,רגרב סוקרמ ריכזמל ,שביוט לביל ונגסל ,קהנזור
 לדניז ,ריאמ קחצי :דעווה ירבחלו רדיו ןמחנ רבזגל
 רכרב ףסוי ,ןייטשנרוא בקעי ,שבואט רתלא ,ראינאוויא

 ,שטירפ השמו
 -ויצה ."תוינויצ םישנ תדוגא, םג הדסונ הנש חתואב

 דוע ןגראתהש דמולה רעונה לע דוחיב העיפשה תונ

 ."רתיב, תיאשח םיטסיזנמיג תדוגאב 1898 תנשב
 .תינויצרתימואל חורב רעונה תא ךנחל התיה התמגמ
 ,תירבעה הפשל .לארשי תודלותל םיסרוק ומייקתה
 .דועו ,לארשי ץרא לש היפרגואיג ,תונויצה תרות
 "שיבוט ףרגוטקה,ב ןועובש םג רואל האיצוה הדוגאה
 -מיגה רעונה ברקב םיליעפה ןיבמ "8526 1

 לארשי ,שבואט דוד ,ךיירטשנטור לשיפ ויה יטסיזנ
 .ש .א כ"חאו ,רחאס קיזייא ,רורב בקעי םהרבא ,שבואט
 .סירוי

 ילעופ, תדוגא םג הדסונ םירשעה האמה תישארב

 לש יזוחמה דעווב 1906 תנשמ -- ףתתשה הגיצנו "ןויצ

 .בובלסינטסב ובשומש "ןויצ ילעופ,

 תיטסילאיצוס תוליע8

 -קומדלאיצוסה העונתה םג הלחה תחא הנועבו תעב
 .הימולוקב לועפל תיטר

 הנאזוסו םואברדצ סקמ ,הימולוק דילי ,טנדוטסה
 ,1856 תנשב הימולוקב הדלונ איה ףאש ,ולאומאס
 ןויערה תא ריעב היצנגילטניאה יגוח ברקב וציפה

 ריגפ ומייקתה התיבבש ,ולאומאס תרבג .יטסילאיצוסה

 דחיב הפתתשה ,תוילאיצוס תויעב לע םיחוכיוו תוש
 -רדצ ר"ד .ס.פ.5פ לש תויצרא תודיעוב םואברדצ םע
 ,ס.ש,8דח ןותעב 1894--1893 םינשב םג ףתתשה םואב
 תינמרגב רבד לש ותימאל) שידייב בובלב רואל אציש
 ר"ד ,רכאג לראק לש םתכירעב ,(תוירבע תויתואב --

 יפ לע םש םתחו -- רדנאמאלאס דודו לקנרפ םיכאוי
 ונוחריב אלמה ומשב םג בתכ אוה .ז.2. תויתואב בור

 שי דוחיב ."אסט6 261 הניוב יקסטואק לראק לש

 "6 12556ת%3ת4ק16 261 66ם ]006ם" ורמאמ תא ןייצל

 .הימולוקב תותילטה יגרוא תתיבש לע
 םיקהל התיה םידוהיה םירבחה לש םתפיאש םלוא

 ריצוסה תדוגא תא ובזע םה 1891 תנשב .םהלשמ הדוגא

 תיאמצע הדוגא ומיקחו ע,ע.5 םינלופה םיטרקומדלא
 טידמוע הדוגאה יגיהנמ .ק.ם.5-ה תרגסמב ,"טייהרהאוו,,
 הגלפמה ןואטבב םהיתוח"וד תא םימסרפמו רמשמה לע

 רעד, :תוירבע תויתואב ,תינמרג הפשב ,בובלב אציש
 ."רעטייברא

 םינגרואמ םידוהיה םילעופה ופרטצה ןמזה תצורמב
 דוסי לע זרכוה 1905 תנשבש רחאל ,"טייהרהאוו,ב

 וז הגלפמל .(2.2.5) תידוהי תיטרקומדלאיצוס הגלפמ
 רכינ קלח שובכל וחילצה אל ע.ת.5 / 2.2.8 םלוא
 ברקב ןטק טועמ וראשנו םידבועה םידוהיה ברקמ
 .ידוהיה ירוביצה

 טכהנדאפ עשוהי

 ימרז יפל הירבח תופעתסהו תונויצה תושבגתה םע
 יתדה ןויבצה תלעב ,תונויצה םג הלחה ,םלוע תפקשה
 ,טכהנדאפ עשוהי .הימולוק תודהיב םישרוש תוכהל

 תידוהי הלכשה לעבו םיבשותה יבושחמ (1910--1846)
 ותדובעב .ריעב תינויצה העונתח ידסייממ היה ,הקומע
 לש התומתהו הדוליה יסקנפ להנמ היח ,תימוי םויה
 ר"דו שביוט לביל םע דחיב דסי 1894 תנשב .הליהקה

 ."לארשי תיב,, תינויצה הדוגאה תא רספיצ רזעלא
 רתיב ריבגה ,העונתב דאמ ליעפ היהש טכהנדאפ
 רחאל דימ תיתדה תונויצה ליבשב ותדובע תא תאש
 םינולע איצוה אוה ,לזאבב ןושארה ינויצה סרגנוקה

 דועייה .תיתדה תונויצה תצפה םשל "לאערזי, םשב

 לכ םדוק היה ,תאז הוותיה טכהנדפש יפכ "לאערזי,, לש
 .ותירבב םיקיזחמו 'ה רבדל םידרחה וניחאל דיגהל,, --

 םמע לא ףרוע תונפל םבלל התלע אל םלועמ רשא

 רשא הרותה תאז יכ םימתבו תמאב םינימאמה ,הלילח
 םינויצ יכ .ועדיש ,םררועלו לארשי ינב ינפל השמ םש

 אנ וריכה .הלמה ןבומ אולמב םייתימא םינויצ ,םתא
 תמדא ,ונתמדאל המוצעה םכתקושתו םכתבהא לרוג תא

 םרט דוע םתייה םינויצ יכ ועדתו ,רוד רודמ ןורשי
 םיריעצה רשא דועב םתייה םידוהי ,םינויצ םש שדחתנ
 ,יזנכשא יכ םשפנל ורמא ,ונלובגל ובשש םינבה ,הלאה
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 ונילא הלא וניריעצ ובש התע םאו .יטירב וא יתפרצ
 ,םויה ונומכ םידוהי תויהל םשפנ לכבו םבבל לכב
 םתורוהלו םהיבא תיבל םיבשה םינבכ ,םלבקל ונילע

 ."הב וכלי ךרדה תא

 לא תידוהיה היצנגילטניאה תבישב הארש טכהנדאפ

 ופרטציו תאז וניבי םידרחהש הצר ,תרדהנ העפות המע
 המקוה רבד לש ותימאלש ,תינויצה העונתה לא םה םג
 הנחמב ולוכ היה רצק ןמז ינפל דועש רעונ תרזעב אקוד

 .םיללובתמה

 בצייתהל םיביוחמ םידרחה םיגוחהש רובס היה אוה
 .תונויצל רוזעל םינברה לע םגו םינויצה לש םהיתורושב

 םידרחה יגיהנמ תא ררועל היה דוקש טכהנדאפ

 לש םנותעבו ליאוה .תונויצה לא תיבויח הדמע טוקנל

 סרגנוקה ינפל השגדהב םסרופ "תד יקיזחמ, ,םיקודאה

 ויהי אל דוע לכ, הוקת לכ ןיא תונויצל יכ ,ןושארה

 לכו הז ןינעב םיישארה םיקסועה םימסרופמה םיקידצה

 טכהנדאפ השע ,"םתדועתו םתחגשה יפ לע ושעי רבדה
 עשוהי .תינויצה העונתל םיקידצה תא שוכרל םיצמאמ

 ךרד היצילגב וסלפש םינושארה ןמ אוה טכהנדאפ

 שיקלמש הילדג ברה י"ע רזענ הלא ויצמאמב ."יחרזמ,,ל
 םירפא ןב בקעי 'ר ברה לש ותומ ירחא הימולוקב ןהיכש

 .1907 דע ,םימואת

 היה ,הניוב טנמלרפל תוריחבה ןמזב ,1907 תנשב

 עשוהי 'ר ברה היצילגב תינויצה העונתה םעטמ דמעומה

 תסנכה תיבב ותשרדב רביד שיקלמש ברה רשאכ .ןוהט

 בזע ברה .םיללובתמה ישנא ול ועירפה ,ותבוטל לודגה
 ולצא הרקיב תוריחבה ירחא .לשימשפל רזחו ריעה תא

 ךא ,הימולוקל רוזחיש השקבו ,הליהקה ידבכנ תחלשמ
 ירשפב ראשנו תחלשמה תשקבל הנענ אל שיקלמש ברה

 .ברל רחבנ םש ,לשימ

 ,19094 תנשב "יחרזמה, תורדתסה המקוהש ירחא

 אוה .טכהנדאפ עשוהי ידיב היצילגב התלהנה התיה

 "יחרזמה, זכרמ תכשל לש היצילגב השרומה םג היה
 רנדאפ עשוהי לש ותומ רחאל .ןיימה דיל טרופקנרפב

 .בובלסינטסל היצילגב יחרזמה זכרמ רבע (64) טכה
 ריכזהל דוע יואר הימולוקב תינויצה העונתב םיליעפהמ

 דחי הימולוקל ןילופמ אב רשא ,רבוו קחצי דיגמה תא

 לביק אוה הליהקה ןמ .ריעב דיגמל היהו ,השמ ויחא םע

 דימלת היה .וב וכמת וידידי לבא ,דאמ הנטק תרוכשמ

 ללגבו בהלנ ינויצ היה וירוענמ .ןייוצמ ןשרדו םכח

 דוחייב ,העונתה ידגנתמ י"ע הימולוקב ףדרנ ותונויצ

 .ותונויצ לשב שפנב םיאנושל ול ויהש ,ןאיוב ידיסח

 הלומעת להינו תוינויצה ויתועדל ןמאנ ראשנ אוה םלוא

 .הביבסה תורייעבו המצע ריעב ינויצה ןויערה ןעמל

 םינלמעותה דחא היה 1907 תנשב תוריחבה תעשב

 "ובה ינומה ומשרתה ויתושרדו וימואנמו רתויב םיבוטה

 ויתועד תא הניש ,סרגנוקה ןמ םעפ רזחשכ םלוא .םירח

 .ףרוע ןהל הנפו

 1907 תנשב ירטסואה טנמלרפל תוריחבה ימיב
 ,שדחה קוחה דוסי לע תינויצה תורדתסהה הדימעה
 ברה תא ,ירטסוא חרזא לכל הריחב תוכז קינעהש
 -לופ,) םיללובתמה לש םדמעומ דגנ ,ןוהט עשוהי ר"ד

 .ס.פ.פ םעטמ רשילוק ךירנה רד ("השמ תד ינב --םינ

 .(םינלופ םיטרקומד-לאיצוס)

 הלומעת םינויצה ולהינ ,1911 תנשב ,דקפמה ימיב

 שידיי תפש לע ועידוי םידוהיהש ,ךכ לע תבחרנ
 וסנקנ םיבר םידוהיש ,התיה האצותה .תימואלה םנושלכ

 איה תידיאה הפשהש םתעדוה בקע תונוטלשה י'ע

 תנשב ירטסואה טנמלרפל תוריחבב .תימואלה םנושל
 "תמה תרזעב -- תונוטלשה י"ע דמעומכ הלעוה 1

 -- שארב ןייטשנקנופ ףסוי הליהקה אישנ םע ,םיללוב

 םעטמ .וקסעלק ןאי ,ירצונה ינלופה ריעה שאר ןגס

 -נא'זהו אבצה תרזעב .רפיצ ןושרג ר"ד דמעוה םינויצה
 "חובה ינומה דעב בכעש ירזכא רוריט טלשוה הירמרד
 םעפב רחבנ רוריטל תודוה .יפלקל תשגל םידוהיה םיר

 .טנמלרפה ריצל וקסעלק ןאי ירצונה הנושארה

 אולמב תינויצ ריע םג התיה ,תידוהיה ריעה הימולוק

 ףוגכ םינגרואמ ויה אל םיללובתמה .תאזה הלמה ןבומ
 רשא דבלמ ,םיכמות ויה םהמ םידיחי .שבוגמ ינוגרא

 השמ תד-ינב םיטנדוטסה תדוגאב ,תויטילופ-תוריחבב
 ףינסבו (1907 תנשב הדסונ) בובלב 2160002610"

 היהש 'יסשהע2עפ0שס 5201ע 110006] 1.5.1, תדוגא

 -סומב םיכמותכ םיעודי הימולוק ידוחימ .הימולוקב םייק
 םלהליו ,ןייטשנקנופ ףסוי ,רלטרב לאכימ הלא תוד
 לאכימ סאלרב ,בוארטנייו טנומגיז ,רליש סוקראמ

 .רקלפ דלבסוא ר''ד אפורהו ,סנירג

 תא יתאצמ רלטרב לאכימ לש ותוכיתשהל עגונב)
 .(תומשה רתי תא םגו 1.8. לש ח"ודב ומש

 הנושאוה םסםלועה תמחלמ ץורפב

 הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ירחא רפסמ םימי

 ,םירטסואה ורזח ןמז ירחא לבא ,ריעה תא םיסורה ושבכ
 וטלשו הימולוק תא בוש ושבכ םיסורה .רצק ןמזל אלא

 .בר לבס םנוטלש תעב ולבס םידוהיה .אלמ ןוטלש םש

 םיקאזוק י"ע רטכש המלש דמלמה גרהנ 1915 ראוניב

 רשאכ .167-ה תב ותב תא סונאל וצרו ותרידל ורדחש

 תא .תוומל קאזוק ותוא רקד ,הילע ןגהל הסינ רטכש
 ,הימולוק זוחמה דקפמ .ותיב רעש ינפל וקרז ותייוג

 (1.ססבמסש 0500584) יקסבוטסור בונאבול ךיסנה

 םהילע ליטה ,תידוהיה היסולכואה תא תוירזכאב אכיד
 תישפח די םילייחל ןתנ ,המחלמ-יסמו םישק םישנוע
 .לוזגלו דודשל

 ותבישל דע ,ונייה ,1915 ץיקה דע ךשמנש ,םנוטלש

 הינשה תיסורה השילפהו ,ריעל הירטסוא אבצ לש

 -והיה היסולכואהו הליהקה ינפ לע םמתוח תא ועיבטה
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 היברומ ,היימהובל -- הברעמ טלמנ לודגה הקלחש ,תיד

 .הניוול -- רקיעבו ,הירגנוהו

 הרעס האב ,1918 ותסב ,םלועה תמחלמ רמג םע

 .תושק תופידרו תוקוצמ האלמ ,הימולוק ידוהי לע השדח

 יניאוקואה ןוטלשה ימיב

 ולבס תיברעמה-תיניארקואה הקילבופירה ימיב םג

 .בר לבס הימולוק ידוהי
 ,הליהקח םוקמב המקוהש ,תימואלה הצעומה שארב

 י"ד ;זחמה רש .סקאל ריאמ ר"ד ןיד ךרוע דמע

 םיסחי תימואלה םידוהיח תצעומ םע םייק ,יקסיירטס

 היה ךא ,םינפ אושמ ילב גוהנל לדתשהו םייתודידי
 -קואה םילייחה לש תויוצרפתהה יפלכ םינוא רסח
 .םייניאר

 ןותעה .רתוי דוע בצמה ערוה רפסמ תועובש רחאל
 ,םילקידרה גיהנמ לש ותכירעב "סאלאה יוואשטיס,
 תורבדה תרשע, םשב רמאמ סיפדה ,יקסבולירט ריד
 םידוהיה -- ינשח ףיעסב -- ורדגוה ובו "םייניארקואה
 ןמ שרגלו אונשל שי םתוא,ו םיניארקואה יאנושכ
 דגנ םיניארקואה תא יולגב תיסה הז רמאמ ."ץראה
 םידיהיח לצא תוירזכאב םירחה זוחמה דקפמ .םידוהיה
 ורסאנ םידוהי .םיפסכו םיצפח ,תורוחס הביבסבו ריעב
 ואציש אבצ תוגולפ .םילגרמו םיחירבמ םהש המשאהב

 .ןהילעב תא וכיהו םידוהיה תויונח תא ודדש ,תיזחל
 ראוניב 13-ב .ךרפ תודובעל ובחסנ ,םינקז םג ,םירבג
 רוסאש ,ריעה זכרמב דיריח ןמזב היריעה רטוש זירכה
 ושרוג םידוהיה לכו :רקבו םיסוס םידוהי ידימ תונקל
 .דיריה רכיכ ךותמ דימ

 ויה רבד לש ותימאל יכ ,תויצנברטניאה וליעוה אל

 -יכוניחה חטשב םג םינוא ירסח םייזכרמה תונוטלשה

 וחיטבה םיניארקואה .םילודג םיישק ומרענו יתוברתה
 לכ ובכעש םינושארה ויה תונוטלשה םלוא ,הימונוטוא

 וז תילילש הדמע .םיידוהי רפס יתב קיזחהל תורשפא
 .יהש:כ תיכוניח תשר קיזחהל הימולוקב םג העירפה
 תרה התיה .הימולוק ידוהי יבגל תיניארקואה תוינידמה
 .רסימוקה .תילכלכה םתוטטומתה ידיל האיבהו ןוסא

 ,הקפסאה לע הנוממה היהש ,יקסבוקיאשט רוספורפ
 ענמ אוה .ידוהיה רחסמה תא לסחל ידכ לכה השע
 .תידוהיה תיסולכואה ליבשב תונוזמ איבהלמ וליפא
 רסימוקה ןגרא ,םיידוהיה םירחוסה דמעמ תא סורהל ידכ

 "והיה לדימ איצוהל הרטמב ,םייניארקואה םירחוסה תא
 םידוהיה לע .תוכאלמהו היישעתה ,רחסמה תא םיד

 .םיירטסואה ףסכה תורטש תא ףילחהל םג לטוה

 תורידל םייאבצ םילורטפ וסנכנ 1919 יאמב 3יב

 תא םהל ריסמל םתוא וחירכהו םידוהי לש תויונחו
 -ירג,) יניארקוא ףסכ תרומת ,ירטסואה ףסכה תורטש

 איצמהל תידוהיה היסולכואה החרכוה לכה ךסב .("ינב
 .םיירטסוא םירתכ 600.000 הפלחהל

 תידוהיה תוירוביצה המייק ,םישקה םיאנתה תורמל

 הצעומה לא תוריחבב .תיתוברת-תימואלה התלועפ תא
 ,תיצראה תימואלה הצעומה לאו תימוקמה תימואלה
 הוולמ הרע תופתתשה התיה ,1919 יאמב ומייקתהש
 .תרעוס תוגלפמ תמחלמ

 וסנכנ תיניארקואה הקילבופרה תוטטומתה ירחא
 רבמטפס דע הב וראשנו םינמורה הימולוקל 1919 יאמב

9. 
 -יפב ינלופה אבצה סנכנ 1919 תנש רבמטפס שדוחב

 דילי ,ידוהי) דנאמ ץירומ הנשמ ףולא לש ודוק

 .תיאמצעה ןילופ לש ןוטלשה ליחתה הימולוקבו (ידורב



 ןמצוש יכדרמ

 תודיסחב םאו ריע - הימולוק

 שוחל היה ןתינ ןכ ,םוקמ לכב הרוש הניכשהש םשכ

 תושיה תא ונריע ימוחתמ הניפ לכבו בוחר לכב

 תואטמיסב ,תודעוותה לכבו בוחר לכב .תידיסחה

 םהיתוכילה ,םהייח חרואב ,םידוהיה תונכשמבו ריעה

 ךבכשב .ךרדב ךתכלב :םגישו םחישב ,םהיגהנימו
 ידיסחה הנויבצ לע קעזת ריעמ ןבא לכ -- ךמוקבו
 .הימולוק לש

 ,דבלב וז אל ,תידיסחה העונתה לש הדוסיי זאמ יכ

 וחינה רשא ,וידימלת ינושארמ הלא יאו הללוחמש

 םעפל םעפמ םהל ונק ,התרות תא וציפהו דוסיה תא
 -חה לש התוחתפתהל דסמהש אלא ,ונריעב התיבש

 .ןיפנא-ברו בחרנ רכ ןאכ ול אצמ ,הגושגשלו תודיס

 ריעה ינבמ תובברו בא-יתב יפלא -- ךכל תודע

 תא םהילע העיבטה תודיסחהש ,הבורקה התביבסו

 הלח .לעשו דעצ לכ לע םהייח יכרעמל חרדחו המתוח

 רניטסיפ בייל יבר לש ורבק לע תירוקמה הבצמה
 רקנימאק בוחרב ןשיה ןימלעה תיבב

 הכורא ולעה אל יופירה יצמאמו החפשמב והשימ

 -- קסעב ליחתהל ךירצ ;:יברל םינופ ,םיאולחתל

 ?םינופ ימל -- םיפתוש ןיב ביר לח :יברל םינופ

 -- ךודיש יניינעב עירכהל םידמוע :יברל ,ןבומכ

 קהבומה רכיהה ןמיס .'וכו ,'וכו ;יברה םע םיצעייתמ

 איה אלה ,הימולוק לש תוירבה יפב רוגש היהש

 .(םידיסח לש ריע) "טָאטש עשידיסח א, :הרמיאה

 לש םתוקיבד תורמל יכ ,שיגדהל יוארה ןמ ,תאז םע

 -- היתוחולשל -- תידיסחה העונתב הימולוק ידוהי

 וחמצש םילגרההו םיגהנמה ,תווצמה תא םתלבקו

 -יקו תרוויע תואנק לש חור םהב הרכינ אל ,הנממ

 יבגל םג ןידה אוה .םירחא תומוקמ הנייפיאש ,תינוצ

 -חה םייחה חרואמ (ויה אל "םידגנתמ,) םיגייתסמה

 תצרמנ תודגנתהל םהינפ וליג אל םה םג -- ידיס
 םיתעל תויגיגח תוביסנב ולעתה ריעה ידיסח .הליעפו
 ,החמשל :(הזטסקא) בוהלישל אל ךא ,תובהלתהל

 ויה ,ןיאדוהי ןירבוג ךרדכ .םישוח-ןורכישל אל ךא

 לבא ,"םיטוש םידיסח, המכ םשדיא ,הפ"יא ןבומכ

 םינכ ,"םיחקופמ, םידיסח תניחבב ויה להקה בור
 .םמצע םע םימלשו

 -חלמה יתש ןיבש הפוקתב הימולוק התיה ,םנמא

 ךא ,תיאצילגה תונויצה לש בושח יתעונת זכרמ ,תומ

 עובט היהש יללכה יפואה תא תרתוס וז הדבוע ןיא

 היתורודב ,ריעה לש תידוהיה תוירוביצה ינפ לע

 הלא םג .דועו תאז .םידיסח לש ריעכ ,םינורחאה

 הקיז וליגש וא הלכשהה לש שדחה םרזה םע ופרגנש

 תא וקתינ אל ,תימואלה הייחתה תרושבל הצימא

 וקני ילואו ,םתרוסממו םהישרושמ ןיטולחל םמצע
 תימואלה העדותל טוחה תא םהמ אקווד וכשמו םג
 .ןויצל תישפנהו תינחורה ההימכלו

 םיקידצה לש םאוב ימיב יכ ,ץרפנ ןויזיח הז היה

 -יעצה ןיבמ הלא םג הייווחב םמצע תא םיפתשמ ויה

 םיתעל ;ידיסחה םלועהמ רבכמ הז וקחרתהש םיר

 החמשו תוצילע לש תומינ םשמ םיקיתעמ ףא ויה
 .םהלש יווהה ךותל

 הי יתארק רצימה ןמ

 ,ןיאמ שי תניחבב החמצ אל וז תיתרבח המקר

 דוד ךשמב המויק תא הרציבו החתפתה ,התנבנ אלא

 ידוסיה הניערגל דע םיעיגמ הישרושו ,םיבר תור
 .תודיסחה תעונת לש

 זאמ ויה תיחרזמה הפוריא תוצראב םידוהיה ייח
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 ןויע ךותמ .תופידרו תוריזג ,תואלת םייוור דימתמו

 ופירחה הלאה תושיגנה יכ ,רבתסמ םימיה ירבדב

 םעה ינומהו (ט"תו ח'ת תוריזג) ז"יה האמב דחוימב
 תא ולתו העושי לש רוקמל ועוויש -- םבל רמב --

 לע הלואגה תרושב תא ואשנש ,תויומדב םהיתווקת
 ולגתנש םיחישמו םיאיבנ ינימ לכ םהיניב ,םהיפ

 דזכא םתיערמ ןאצל וליחנהו "רקש יחישמ,כ דבעידב
 | .תושק תוב

 ילכלכה בצמה םג דיבכה ,תישפנה הקעומל ףסונ

 תועוצקממ קחדנ רשא ,ידוהיה רובצה לע ולוע תא

 שפיח ,בר יכ ושואייבו ,המדא תדובעמו םייביטקודורפ
 םהל ואצמ םידמולמהו םיליכשמה .רצימה ןמ טלפמ

 ונפ םעה יטושפ וליאו ,הרות לש הלהאב "טלקמ,

 תווקתו תומודק תועד ,תולפט תונומא ינימ לכל

 .השקה ךובמה ןמ םצלחל לוכיבכ תויושעה ,אווש

 םעה ינומה ןיבל הדמולמ תווצמ ישנא ןיב ינושה

 ורס ןכל ;םהיניב תוציחמה תא רתוי דוע ריבגה

 תוליהקה יסנרפמו םיימשרה םיגיהנמה ןמ תוירבה

 םכותב וכלהתהש הלוגס ידיחי לא םהיניע תא ונפיהו
 .םיברב התלגתנ םתקדצו

 תורייעה ידוהי לש תובבלהו םיטבמה ונפוה ךכ,,

 ץבצבל הליחתהש רואה ןרק לא ,העושיל םיעוושמה

 ובכוכ ךרד םש ,לארשי יחדנ תוצופתב תוניפה תחאמ
 לארשי יבר ,תודיסחה תעונת ללוחמ -- לודג קידצ לש
 ."בוט םש לעב,,כ םימיל עדונש ,רזעילא ןב

 לארשי יבר ,קידצה דלונ ,תרפסמ הדגאהש יפכ
 "רפה דחא והז תובר תואחסונ יפלו פוקואב ,טישעב
 לש ואצמיהל ןיכומס שי .הימולוק ריעה לש םירב

 ומש תא םיאצומ ונא :הימולוקב "פוקוא, רברפה

 דיל היהש ,(הבופוקוא) "הבו-פוקוא, בוחרה לש

 ןיב ,"לכעליש רקנימק,ל ךומסב ,ןשיה ןימלעה"תיב
 'חר הארקנש הנטקה הטמיסה ןיבל ,הקצינוימק בוחרה
 ימיב השמישו תיררה איה וז הביבס .יולה הדוהי

 םש אצמנ קחרה אל .תושלגמ לע הקלחהל ףרוח
 םירהה תולגרמלו ,(קוטופ ינרא'צ) "רוחשה לחנה,
 .זיוצנארפ םייח ש"ע תסנכ תיב היה יוצמ

 - לשידייב) ןאכ רכזומה ,הקצינוימק בוחרל רשא

 רפכה םע רושקה ערואמב ורוקמ ,(סאג רעקנימאק
 רפכה .ונריעמ הארנו הימולוקל ךומסה ,הקנוימאק
 ,ירבע סופד"תיב םע הלודג ריע םעפ היה הקנוימאק
 -רה ינפל,, .יקסבונילק ךיסנ ,ריעה ןודאל ךייש היהש

 -חמ ונריעב שדחה שרדמה תיבב יוצמ היה םינש הב

 דחא י"ע רכמנ רשא ,הזה סופדה תיבב ספדוהש רוז
 דוע ."בהז"םודא, דעב יקסבונילק תחפשמל םיאבגה
 שולש רפכה רטוש ןגב ואצמנ (1913 תנשב) םויה

 ,םהה םימיב ןימלעה תיב ידירשמ תוקיתע תּובצמ

 ובשייתהו הקנוימאקב םירגה לכ וחרב ,הפיגמ מזב

 םשל וארקו ,םיתב םש ונב ,הימולוקל ךומסה שרגמב

 טיי'שעבה לש רעושמה ותדיל סוקמ ,אחב ןמוסמ הבופוקוא 'חר

 -ארל רכז, ,םימואת .צ.ח ברה) ."רקנוימאק, בוחרה
 .("םינוש

 תרופיסב הברה םג עיפומ "הקנוימק, ריעהירפכה
 ויתועסמו ותבש תומוקמל רושקה םוקמכ ,תידיסחה

 ,דייק ,ט"שעב יחבש) וידימלת-וירבחו ט"שעבה לש
 לע תורחא תורוסמ םג שי .(דועו ,ז"כק ,ו"כק ,ה"טק

 דלונ יכ םירמוא שי :ט"שעבה לש ותדלוה םוקמ
 ץיבול'זג רפכהמ אבש םינעוט םירחאו ,הקנדורוהב

 תא תועבוק תורוסמה תיברמ ךא ,הימולוקב הלגתנו

 -יבסב וא הימולוק לש רברפ -- פוקואב הדילה םוקמ
 .הבורקה התב

 ,ןדיד ןודנב ןמיהמו ךמסומ ירוטסיה דועית ןיאב
 -מנש "פ"עבש חרות, לע ךומסלו לבקל אלא ונל ןיא
 תניחבב םה ףאש -- םינמיס לעו רודל רודמ הרס
 רשפאש הדימב ךא .וכו ,ןבל באמ ורסמנש םירבד

 .רודל רודמ  רוביצב וכליהש תואחסונ לע ךמתסהל
 ימימת -- םינכו םיבר לש םהיתותפש לע ואשינו

 תודלותב הבולש הימולוק התיה ,בל ירשיו ךרד
 -תהל אציש ינפל ,וירוענו ותודלי תפוקתב. ט"שעבה
 .םיטפרקה ירהב ותודדוב

 לכעלוש רבוסוקב ט''שעבה

 תבחר םעמ ךתיינפב ,ריעב תויסנכה יתב עבורב
 הרצ הטמס הליבוה ,הלאמש ךאוב ,לודגה תסנכה תיב

 זיולקל דע ,"סאג-לוש,ה לש הכשמה תא התוויהש

 הנוש יונימב דחוימ הנבמ הז היה .בוסוק ידיסחד
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 תרחא הארנ ףאו הביבסה יתב לכמ ותוינוציחב

 םלוכש העש .ריעב תויסנכה יתבו םיזיולקה ראשמ

 לש זיולקה הנבנ ,ץוחבמ םידייוסמו םיחייוטמ ויה

 -שויב המיד ןיינבה לכו ,תומודא םינבלמ בוסוק ידיסח

 חוקלה ,םימי קיתע רצבמ ןיעמל יללכה ונויבצבו ונ

 .םייניבה ימי תפוקתמ וליאכ
 ,ינש הנבמ ןעשנ ,הזה תסנכה תיב לש ןיינבה דצל

 ,ומצע ןיינב ותוא לש היינשה תיצחמה ילוא ,ול המוד
 דה .םידלי תבורמ החפשמ לש הירוגמ םוקמכ שמישש
 ירל שמיש ,םינוש תורוקמב רפוסמש יפכ ,רומאה תיב

 דוקב ותויה תעב ובשומ םוקמכ בוט םש לעב לארשי

 .הימול

 הארנכ הלח ,םיכומסה םירהב תודדובתהל ותאיצי םע
 םלוא ,הימולוק ריעה םע ט"שעבה לש ועגמב התחנתא
 דסח הל רכזש ,ךכ לע ודיעהש םינוש םינמיס ויה

 םג ילואו ,םירקבל םיקרפ התוא דקופ היהו םירוענ

 -דובתה םוקמ היה ,רפוסמה יפל .ןידה תרושמ םינפל

 -רמל ,טיטו רמיח תדובעב ט"שעבה לש וקוסיעו ותוד

 לוכי ,ךכליה .יטוקל בוסוק ןיבש -- רחה לש ויתולג

 -רצ תא גישהל תולקו תויחונ רתיב לארשי יבר היה

 קושח רשא ,הכומסה בוסוק הרייעב םיימוי"םויה ויכ
 -כמל תורוחסב עפושמו םישנא המוה דימת היה הלש
 -וקל דע תכל קיחרהל רקבמ היה ,ןכ יפ לע ףא .ריב

 ,ותלגעל םינפוא תחשימ וא טוש שוכרל ידכ ,הימול

 ההתשמ םג היה ,ריעב ותויהב אלא ,דבלב וז אלו .'וכו
 -קנש וז ,הלודגה ראבה דילש הווקמב לובטל ידכ הב
 לש הווקמ, ,הליהקה לש םינורחאה הימיל דע האר

 ."ט"שעבה
 ט"שעבה עבק ויתולגרמלש ,לולתה רהה לש ומוקימ

 ,הביבסה ישנאל עודי היה ,ותודדובתה םוקמ תא

 לש תיטויפה םתארשהב תילמסה ותופקתשה תא אצמו

 אולמ ובאשו הימולוקב תיב ינב ויהש ,םיררושמ

 לצא הפילעב וחוורש תויממעה תורוסמה ןמ םיינפוח
 : ןורשיכה ךורב ,רגנמ קיציא רש ךכ .םוקמה ידוהי

 יטוקל בוסוק יב

 בהז ראב תדמוע

 םיכזה הימימ ךותבו

 ףקשנ ינקויד
 יתפש לע תמאה רוא
 ינימיב בהז ןרקו

 יתעגה השדח ץראמ

 יננה םיחילשה ןורחא
 .הב תירבעל הרומו יאמולוק ןתח ,רצלמ ןושמשו

 :ןהמ תחא חתופ ,תידיסחה הדאלאבה ןמא

 .גלש ןבולכ ותמער ,רשנכ בוכר אב שובד

 .גלפה תפשל רהוד אוה םילגר ריהמ וסוס לע

 .תטבנ לע לא וניעו עלס לע בשוי ט''שעבהו

 : טטרב רבד טי''שעבה לא ,ךרב לע ערכ ,םר שובד

 ! ךילגרל שובד .שובד !הלא שיא ,ולארש ולארש,

 .ךילא יחדר הנה הובג טפרק שארמ ,רוש

 ...יתאבה ןונש ןזרג םג ...אלפה שיא ,ךל הנתמ

 | יתאלמ בהז תועבטמ ילכה הז | ולארש ולארש

 ("עורז רוא, רצלמ .ש לש ורפס ךותמ)

 ואצומ םוקמ רחא תוקחתהל ךרדב םיישקה יכ ןכתיי

 -שמ לצא דלונ אוהש ,הדבועב םיצוענ ט"שעבה לש

 םתייתנ םימיל ריעצ ודועבו ריעב העודי יתלב החפ

 םייתניב קיפסה ,ותלודג התלגתנ רשאכ ,םימיל .וירוהמ
 אל רבכ וירוה וליאו ,ותבצחמ רוקממ תכל קיחרהל

 .םייחב ויה

 -ולוק ריעה ןמ המורד ויה ויתועונת ןוויכש ,הארג
 ,ותשא .ותייהש תובקע ולגתנ םהב תומוקמה יפל ,חימ

 הרייעה ןמ) רבוטיק ןושרג 'ר לש ותוחא התיהש

 -פכה דחאב הררוגתה ,(בוסוק ריעל הכומסה ,יטוק
 ולביקש הלגעו סוס םוי"םוי התיא האיבמו םיכומסה םיר

 .םיבורקמ הנתמב
 דוק ריעה ידוהי תודלות לע תירוטסיהה ותריקסב

 ,בילטוג לאומש לש ויפמ רבלג .נ ר"ד רפסמ ,הימול
 אוה ט"שעבה לש ואצומ יכ ,ןבלב 'פורפ לש ודימלת

 ,תישאר :םיקומינ ינשב תאז ססבמ אוהו הימולוקמ

 ,רבוטיק ןושרג לש ותוחא תא ותשאל אשנ ט"שעבה

 -- תינשו ,הימולוקל הבורק איהש ,יטוק הרעייהמ
 .ט"שעבה םא לש הרבק אצמנ יטוקב

 ןתינ ,ט"שעבה לש ואצומ םוקמ לע רחא ןמיס

 -ולוקמ סישטנוק תחפשמב רושקה ידיסחה רופיסב

 .ט"שעבה לע קלח הנממ דחאש ,(הנוק תרמ ש"ע) הימ

 -ארל רכז, תרבוחב םג ,רתיה ןיב ,אבומ הז רופיס

 דילמ דחאב, :ונושל הזו .םימואת ברה לש "םינוש
 םע (סישטנוק תחפשממ) שיא בשי שדוק תבש תול

 רקובב .ויתוישעמו ט"שעבה לע תונציל ורבידו ותשא

 לע דמעש שיא ותואב שגפו הווקמל ט"שעבה ךלה

 ןיגהונ הכ םאה :ותוא לאש ט"שעבה .ותיב חתפ

 הנע שיאה !ערה ןושלו תוליכר רפסל תבש לילב

 םיכאלמ םאה :ףיסוהו תאז ול רפיס ימ עדוי וניאש

 תוליכר תרימאב :הנע ט"שעבה !1! תוליכר םירפסמ
 ."תוליכר רפסל יאשר הז ךאלמו ךאלמ ארבנ

 הימולוקב ט'שעבה לש וידימלת ינושאר

 "הב דדובתהל רזעילא ןב לארשי יבר ךלה ,רומאכ
 לע וניעטמ ,טיט רפוח היה םש ותייהש תעבו םיר

 לעו -- הריכמל ,בוסוקל ותשא הליבוה התוא ,הלגעה

 .םתטנרפ התיה ךכ
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 לא לארשי יבר בש תודדובתה לש םינש עבש ץקמ

 וליחתה ,ךכ םושמ .םילוח יופירב קוסעל לחהו ומע
 רוזמ ולצא שפחל ואבש ,םע יטושפ וילא ץבקתהל

 שיא וב וארש ,חור ישנאו םינדמל םגו ,שפנו ףוגל
 ךרובמה ולעפו ומש ועדונ םימיל .הלענ תומדו תפומ

 יבושיל דעו םורדה תנפב יטוקמ ,הביבסה תורייע לכב
 -סינאטס ,הימולוק ,בונולבי ,ןיטסיפ ,בוסוק ,ןופצה
 דוב ,;הנרובדאנ ,הטסולט .היניטוא ,בוקטרו'צ ,בובאל

 ודמל םרט יכ םא ,"םידיסח,, וארקנש םישנא .דועו ,'ץא'צ
 ,ט"שעבה םדמלל דיתעש יפכ ,תודיסחה חרוא תא

 .ןיכרד תא דומלל ידכ וילא ורהנ

 "חבש תויראה ןמ ,הימולוקב וידימלת ינושאר לע
 ,תודיסחה תעונת ידסיימל םימיל ויה רשא ,הרוב
 -חה תורפסב םיארקנ) ט"שעבל רתויב םיברוקמהמ

 :ונמנ ,("ט'שעבה ונבר לש אשידק אלכיה ינב,, תידיס

 ריעב םירשימ-דיגמ היהש .המלש 'רב דוד 'ך א
 םיפוכתה ויעסמב יכ ,הדגאה תרפסמ וילע ,הימולוק

 ,ט"שעבה לש ותיבל הרקמב סנכנו ךרדב םעפ העת

 לאששכ, .ןלש תודדובתהה תיבב תע התוא היהש

 לא ךלחש ותשא הרמא ,תיבה לעב ןכיה ,דיגמה

 בש רשאכ .ויתומהב תא תוקשהל ,ול רוזעל ,ןסכומה

 ותטימ תא עיצה ,דיגמה תא שמיש ,התיבה ט"שעבה

 ט"שעבה ררועתה הלילה תוצחב .הצחר ילכ ול ןיכהו
 .יאשחב קסוע היהש חמב קסוע ,רונתה תיתחתב בשיו
 הארו ,הלילב המלש 'רב דוד 'ר ררועתה .,הדגאה יפל

 לעש םיצעהש ,רובס ותויהב .רונתל תחתמ לודג רוא
 ךלהו ודי לע היהש םימ ילד חקל ,וחקלתה רונתה
 ,רונתה לא ברקתה רשאכ ,םלואו .שאה תא תובכל

 .תשקכ וילע חרוז רואו וב בשוי ט"שעבהש האר

 -כה וילא הבש רשאכ .דיגמה ףלעתה המהדת בורמ
 הנע ךכ לעו ,רבדה רשפל ט"שעבה תא לאש ,ותר

 :ףיסוה ךכ ךותו הלפתה רמא ט"שעבה .עדוי יניא :ול

 ."הז היהו ת"ישהב יתקבדתנש רשפאו,

 היה ,תרפסמ החיצנמה הדגאהש יפכ ,םוי ותואמ

 לנפל דוע -- ט"שעבה לש וידיסחמ הימולוקמ דיגמה
 .הרות ירבד ונממ עומשל וילא עסונ היהו -- ותולגתה

 ותרות תא ץיפמ המלש 'רב דוד 'ר היה ,םימיל

 : בישח ,הז ול ןינמ -- ותוא ולאששמו ,ט"שעבה לש

 (*."דחא ןויבאו ינעמ,

 רזעילא רפוסה איבמ תודיסחה רעש ורפסב (*

 ךרד לע תוירופיסה תואחסונה תחאכ וז הדגא ןמנייטש

 לארשי יבר עיגהשכ, :רומאל ,ט"שעבה לש ותולגתה

 ןפוא לע .םלועב ומש םסרפתנו ורוא הלגתנ ,ו"לה ותנשל

 ברה :םהמ דחא והזו ,םיבר םירופיס םיכלהתמ ותולגתה

 וריע תוביבסב םהה םימיב ,גוהנכ ,עסונ היה הימולוקמ

 רמחה תיבל אב ךרדב .'הכונח תועמ,, םיירפכה ןמ ץבקל

 התוא היה אל לארשי יבר ךומ סה רפכב ט"שעבה לש

 .'וגו ...תיבב העש

 בויצולזמ לכימ לאיחי 'ר .ב

 'ף לש ותב ,הרענ הימולוקב הרג םינשה ןתואב
 לכימ לאיחי 'ר ,דיגמה לש ותוחאו ר'ציבוהורד קחצי

 ,הלעב .ט"שעבה לש םידימלתה ינושארמ ,בו'צולזמ
 רשאכו לארשי ץראל וימי ףוסב עסנ ,ןבתכ רזעלא 'ר

 אוה .ןאכ רבקנו רטפנ ,שדוקה תמדא לע וילגר וכרד
 -סיפמ (יבילדיווארפס) קינריו ףסוי 'ר לש ונב היה

 הארקנ בו'צולזמ לאכימ לאיחי יבר לש ותוחא .ןיט
 הימולוקב הרטפנ איה .אכענ תינברה -- היאושנ רחאל

 ."לפעליש רקנימאק,ה דיל ןשיה ןימלעה תיבב הרבקנו

 הנמטנ הפ, :תואבה םילמה ותרחנ הלש הבצמה לע
 קחצי 'ר תב (אכענ) החענ תרמ העונצ הבושח השא
 רכז) ."ק'פל ג"מקת תנש לולאב םוי ז"ט הרטפנ --
 .(םימואת .צ.ח ברה לש םינושארל

 רניטסיפ בייל יבר | .ג

 לש םידיסחה ינושארמ דחאכ עודיה רחא שיא

 יח רשא ,רניטסיפ בייל 'ר היה ,הימולוקב ט"'שעבה
 .(1745 -- ה"קת רייאב 'גב) הב רטפנו הימולוקב

 דיסח בר, רניטסיפ בייל 'ר ארקנ תידיסחה תורפסב

 ."ט"שעבה ונבר לש אשידק אלכיה ינבמ שודקו

 וימי לכ עסוג היהש ,הדגאה תרפסמ בייל 'ר לע
 םוימ רתוי םוקמ םושב ההוש היה אלו ,םוקמל םוקממ

 -עמב בשויו תורעיב טטושמ היה תובורק םיתעל ,דחא
 -בדב סנכנו םירעה לא םג אב היה םיתניב לבא ,תור

 לכב היה הלגנ ףא,, .םירופסה ומולש ישנא םע םיר

 לכ הב דמעו תונח רכוש היה םש ,םילודגה םידיריה

 תנווכ המ םהל דיגיש וב וריצפה וידימלת .דיריה ימי
 רבע העש התוא .םהל רתענ ףוסבו ,אלפומה וגהנמ
 בייל לבר ול ארק .ופתכ לע לודג אשמ אשנש שיא םש
 תכלל וידימלת לע הוויצ דימ .שחלב והשמ ול רמאו
 שובל אוהש וארו םידימלתה וירחא וכלה .וירחא
 דיגיש והועיבשה ,וילא וצר .וידגבל תחתמ םיחירכת

 יתכלהו, ,םהל רמא "יתייה דנו ענ, .אוה ימ םהל

 .הזה םלועה ןמ יתרטפנש יתעדי אלו .והותח םלועב

 זונג רוא,) ."ןוקית יל ןתנו יברה יל דיגה התעו
 .(רבוב ןיטרמל

 שובוד דדושה ןיבל רניטסיפ בייל ןיב תומיעה

 ברקב ןה ,ונריע תוביבסב ץופנ היה שובוד לש ומש

 רשאכ ,ונל רוכז .םידוהיה ןיב ןהו תירפכה היסולכואה

 לש ןקויד וא יוניכ והשימל קיבדהל םישקבמ ויה
 -- תחא הלמב תאז םיאטבמ ויה ,הנקת אלל ןפקות

 תוהמא ויה ןכ .לכה תא התצמית רשא ,"שובוד,
 ובריס וא ןהל ועמשנ אל רשאכ) ןהידלי תא !וודיחפמ
 ...שובודל וארקיש (לוכאל

 לע תוטרפ רתיב עומשל ונזוא הטיחש ימ ,בלואו
 תונוש תואחסונב -- רופיסה תא עמש ,שובוז שיאה
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 קלחמו םירישעמ לזוג היהש יטנמורה דדושה לע --

 ירהב העיפוהש ,וז תומדש הארנ .לוכיבכ ,םיינעל
 ןוימדה דיכ הרייוצו היטוקופ תוביבסב םיטפרקה

 ,םיכפכפה םירוציי הלא יאל המסק ,תוירבה לע הבוטה

 ךות גילפה ףא ,יקסבוקי'צ ומשב עדונש םהמ דחאו

 וחימצהש םילולעת ישעמב ,ידגאה ומדוק יוקיח ידכ

 .תעשעושמה תוירוביצב םיפנכ
 היה ,ולש "תפומה תומד,כ והומכ ,הז יקסבוקי'צ

 -ישכת םהמ דדוש ,םידימא םישנא לצא רידת עיפומ
 דבלמ .םידורמ םיינעל ןכמ רחאל וקלחמו ףסכו םיט
 הקלדש הרטשמה דגנכ תונוש תורוצב היה סירתמ תאז
 ףילחהל גהנ ,םהידימ קמחתהל ידכ .ויתובקעב דימת

 ,ךכב יד אל םאו .ושובל ןכו ותבש םוקמ תא רידת

 תוירט תוינמחל רכומה הפואל םעפ שפחתהש ירה
 -חלה םע ולש לסה תא "עגר,ל בזוע ,הרטשמה רצחב

 ורשפ לע םיקחתמ רשאכ קר .רוזחל חכושו -- תוינמ
 תרכזמל ראשוהש קתפ וב םיאצומ ,בזענה לסה לש

 .יקסבוקי'צ י"ע
 םלועל וילולעת םיכייש םא ןיב -- שובוד ,םרב

 לש תואיצמה עקרקב ותומד תנגועמ םא ןיבו הדגאה
 ,תידיסחה תורפיסב אקווד םידה הל ואצמנ ,ותפוקת
 יבר ןיב יטמרד תומיע לע תרפסמ תודגאה תחאו

 שאר, :רומאל םידדושדבר ותוא ןיבל רניטסיפ בייל

 םיטפרקה לרה ןיב רתתסמ היהש ,שובוד םינלזגה

 אב ,הביבסבש םיבושיה לע םעפל םעפ ידמ לפנתמו
 לילב סנכנו הימולוקל ולש םינלזגה הנחמ םע םעפ

 לע שדיקש העשב ,בייל 'ר לש ותיבל שדוק תבש

 ,בייל 'ר די לע הב הכיהו וברח ףינה שובוד .ןייה
 אל בייל 'ר ךא ,הנממ בז םדו סוכה תא הקיזחהש

 בייל 'ר רמא ."שודיק,ה תא קיספה אלו ענ אלו עז
 ישנא לכ לע רפכי הז םדש ןוצר יהי :ןלזגה לא

 ךפהנ דימ .הערל םולשו סח םהב עגפת לבל ,ונריע
 אוה .הבושתו הטרח וב הררועתנו שובוד ןלזגה בל

 ,ריעה תא בזעו תבש לש הלח תסורפ בייל 'רמ שקיב
 -נייטש .אל "תודיסחה רעש,,) "שיא םושב עוגפל ילבמ

 .(ןמ

 יבר ןיבל שובוד דדושה ןיב תומיעה לע רחא חסונ

 היהש ,יכדרמ 'רב םייח 'ר רפיס ,רניטסיפ בייל

 ,המ יונישב ,ונאצמ ותחסונ תאו ,ןיטסיפ ק"קב ב"וש

 'רב יכדרמ יר י"ע הרבוחש "יכדרמ טוקלי., תרבוחב

 :אנשיל יאהב ,בוסוקמ לפוק בקעי
 בוסוק ןיבש םירהב ט"שעבה לש ותודדובתה תעב

 ןכש ,םיילוצוהה הביבסה יבשות ןיב ומש עדונ ,יטוקל

 םיאולחת אפרל עדויה ,"רוכאנז, ןיעכ םהיניעב היה

 ,דבלב וז אלו .הרומת לכ אלל ,תוירבל רוזעל גהונו

 ליבשב הקסהל םיצע רעיה ךותמ איבמ היהש אלא

 ךלה הרהמ דע .םיללמואו םידדוב ,עשי ירסח םישנא

 "סוקו סַאפסיא םירפכל דעו) הביבסה לכל וינפל ומש

 -- "וקלורס,,ל הבר הרקוה ושחר םייוגהו (עיגה 'ץאמ

 ותייפונכ םע שובוד עיגה רשאכ ,הנהו .והוניכש יפכ
 ,ןייה לע שדיקש תעב ,רניטסיפ בייל יבר לש ותיבל

 דחא יפמ הקעז הטלפנ ,ןזרגה תא ףינהל קיפסה קר

 רבדה .הכת לא :השוריפש ,"!יב אנ, :ותרובחמ
 האר קידצה רשאכ -- רפוסמה יפל -- קוידב הרק

 :ארקיו -- ברקתמ תוומה ךאלמ תא וחור יניעב

 לע) שודיקה תכרב לש ולא םילמ "!םימשה ולוכיו,

 ומטאנ וליאכ םידיסח י'ע ןכמ רחאל ושרפתנ ,(ןייה

 תא קידצהל קר רתונו הריזגה הרזגנ רמולכ ,םימשה

 ריכה שובוד תיפונכמ דחא שיאש ,סנה הרק זאו .ןידה

 והנה יכ ,שובודל רמאו רניטסיפ בייל יבר תא

 ודי תא דימ דירוה םידדושה-בר ."וקלורס, ישנאמ

 .קידצב ןנובתהל ובחר ויניע ינושיאו ןזרגב תזחואה
 -תסורפ קר שקיב תושגרתהה ןמ ששואתנש רחאל

 .םוקמהמ קלתסהו הלח

 שובודל יהשלכ תוכייתשה ול וטחייש עלסה -- 'השובוד ןימק,,

 ,םברל ביבסמש עוריא לכ ףוטעל וטנש םידיסחה
 רתהכ הז הרקמ םג ושריפ ,םיתפומו םיסנ לש הליהב

 לש יפב םש רשא ,ט"שעבה לש השודקה וחור תולג
 יכ ,ןכתי םלואו .תולאוגה םילמה תא היפונכה שיא
 םויב עדוותנש ימ לשכ ,יברה לש ונקוידב רכזנ שיאה
 .הזמ רתוי .ט"שעבה לש ובשומ םוקמל םימיה ןמ

 ויתודלותו ללכב תודיסחה תעונת תודלותב םינייעמה
 תובקעו םידה .ואצמי ,טרפב ,ט"שעבה ,הללוחמ לש

 םילזצוהה ברקב "ותוירלופופ,לו ותורעתהל םיבר

 -ייק ויהש אלא ,דבלב וז אלו .תיררהה ותביבס ינכוש

 ןיב תודידי יטוח וליפאו םייולג םירשק ,הארנכ ,םימ

 -דוש ,םיטסל ,םיעור -- םירהה יבשות ןיבל ט"שעבה

 רגאה יפל ,הלגתנ אוה םינורחאה הלאל .םינלזגו םיד
 יקוצ לע ותכילהב ט"שעבל ול השענש סנ יפ לע ,הד
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 ט"שעבהש ידכ ,םיסכר ינש וברקתה הדגאה יפל .םירהה
 התיהש ,םוהת לע החיספ ךות ,רהל רהמ עוספל לכוי
 -בש םיילוצוהה םידדושה .ןכל םדוק םהיניב הרועפ
 תורישי ונפיו לודגה סנה תא ואר ותודדובתה תביבס
 שיא יכ וניאר וניניעב הנח, :ןושלה וזב ט"שעבה לא

 חילציש ,ונרובע ללפתתש ונתשקב ןכל ,התא םיקולא

 -פנ תא רוסמל דימת םיכלוה ונחנא רשא וניכרד 'ד
 אלש יל ועבשית םא ,ט"שעבה םהל רמאיו .וניתוש
 ."םכירבדכ השעא יזא ,ותוא ולזגת אלו ידוהיב ועגפת

 .(ז"מ 'מע ,"ט"שעבה יחבש,,)

 הימולוקב ,רומאכ ,רטפנ רניטסיפ בייל יבר
 .רקנימאק בוחרבש ןשונ ןשיה ןימלעה תיבב ןמטנו

 םיאורש יפכ) ןכמ רחאל הצפוש ךא .הקוזינ ותבצמ

 םילמה תאש םגה ,(האושה ינפלמ םולצתב ןאכ התוא

 .קלחב אלא ,רזחשל היה ןתינ אל הילע תותורחה
 : םחנעפל וחילצהש םירבדה הלאו

 םיאורק תללי לוק
 ישארב הרעצ לוק

 יח שיא םיאכבה
 םיאנ םילעפ בר
 ל"ירהמ דיסחה ברה
 ..ךותב דרי אוהו ...ק"ה,ב

 רואמה רסחנ םוי רובה |
 .ק"פל ה"קת רייא 'ג םוי

 .ל"צז םיימואת .צ .ח ברהל "םינושארל ןורכז,
 לפוק-בקעי יבר ד

 הימולוקב ט"שעבה לש וידימלת-וידיסח ינושאר לע
 -יכב עודיה ,לביפ הימחנ 'רב לפוק-בקעי 'ר םג הנמנ

 לדנמ םחנמ 'ר לש ויבא ,דיסח לפוק 'ר -- ויונ

 -עה לפוקדבקעי 'ר .("םולש תבהא, לעב) בוסוקמ
 םש רטפנו הצינמסיטל ובשומ תא ןכמ רחאל קית

 הימולוקמ ןמלז 'ר תב היח ותשא .(1876) ז"מקת תנשב

 אוה םגש ,לאימאק לפוק בקעי 'ר לש ותדכנ התיה

 בקעי 'ו .ח"יה האמה תישארב הימולוקב עקתשה

 תיינבל םרתו דואמ רישע שיא היה לאימאק לפוק
 ץחרמה"תיבו ןשיה שרדמה"תיב ,לודגה תסנכה"תיב

 עדונה ,קסילרטסמ ירוא 'רל האושנ התיה ותב .ינוריעה
 -ראקמ המלש 'ר לש ודימלת היהו ,"ףרשה,,  ויוניכב

 ותונכתשה םרטב -- בוסוקמ לדנמ םחנמ 'ר .ןיל
 םש ,הימולוקב רפסמ םינש ררוגתה ,בוסוק ריעב

 וסנרפתהש ,הנטק תונח ,לחר הנייש ותשא הקיזחה
 -ידצה תלשוש לש הדסיימ אוה לדנמ לחנמ 'ר .הנממ
 ץינ'זיו ,בוסוק -- תורצחל תודוסיה יחינממ ,רגאה םיק

 .היניטואו
 הימולוקמ לדנמ םחנמ
 ברה ,ונתליהקב ץ"ומהו ןיידה וילע רפסמש יפכ

 ברה היה ,םינושארל רכז ורוביחב ,ל"ז םימואת .צ .ח

 דהומ הרבחה לש סקנפב םותח הימולוקמ לדנמ םחנמ

 רניטסיפ בייל יבר לש תמקושמה הבצמה

 ,ו"טקת תנש לולא ח"כ םויב ,היסורבש ראב ק"קב םיל

 בוטיקמ השמ 'ר ק"הרה לש ונתוח היה ,רעושמה יפלו

 | ,ל''צז

 תפי רביד ןטשה

 בוסוקמ לדנמ םחנמ 'רל תוסחוימה תודגאה ןיב

 עודי היהש ,וריע יגבמ דחאב השעמ רפוסמ ,ל"קוצז

 :רומאל יברח ינפל ותרצ תא תונתל אבו "דגנתמ,כ

 .הליבשב הינודנ ןיאו -- הקרפל העיגהש תב יל שי

 חיוורהל ידכ ,תושעל וילע המ יברה תא לאש דיסחה

 .שורדה םוכסה תא

 תא עמששמו .יברה לאש -- 1ךל ץוחנ המכ --

 תא שיאל ןתנו הנקור ,ונחלושב הריגמ חתפ ,םוכסה

 .ףסכה

 :הנעטב וילא אב רשא ,יברה לש ויחאל עדונ רבדה

 וליאו ,ךל ןיא ירה ,ףסכב תיבב ךרוצ שישכ, --
 !? לודג הכ םוכס תתנ "דגנתמ,,ל

 ךתוא םדיק רבכ, :לדנמ םחנמ 'ר בישה ךכ לע

 ."ךממ הפי רבדל עדיש אלא ,ךומכ ןעט אוהו ,רחא
 :בישה יברהו ,חאה לאש -- 1"היה הז ימ, --
 .ןטשה --

 הימולוקב העונתה תוטשפתה

 תעונת לש התיילעל וולנש תואלפומה תועפותה תחא

 הרצק הפוקת .הריחמה התוטשפתה איה ,תודיסחה
 זכרל העונתה החילצה ט"שעבה לש ותולגתה רחאל

 "היטוקופ, רוזאה תא םהיניב ,םימלש םילבח הביבס

 ינב .העונתה לש השרעו הללוחמ לש ותדיל םוקמ --
 .תידיסחה ךרדל םדואמו םבל לכב ופרטצה היטוקופ

 טיישעבה היה לוכי אל ,הלודגה התוטשפתה לשב םלואו
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 תגהנה לש לטנה אולמ תא ומכש לע תאשל ודבל

 םידימלת רבחש ,הלודגה התוכז וז התיהו ,העונתה

 לא וכשמנ -- השעמ ישנאו היילע ינב -- םירחבומ

 תרות תא ץיפהל וכישמהו םיברל הלגתנש זונגה רואה

 ודסי ,םינמאנ הרשע ואצמנ םשש ,םוקמ לכב .םבר

 רשא ,"םיניינמ,ה ודסונ ךכו ,םהלש ןיינמ םידימלתה

 םהל וארקש יפכ וא "ךעלביטש,ל םימי תצורמב ובחר

 ."זיולק, וא "לכעליש, ונלצא

 תודיסחה שרעל הימולוק לש הבריקה תעפשהב

 םידחא לש םלעופו םהישעמ תוכזבו ,התבצחמ רוקמו

 אלכיה ינב,) ט"שעבה לש וירבח -- וידימלת ןיבמ
 ורציב ,הימולוקב םתבש םוקמ ועבק רשא ,("אשידק
 יבג לע ךבדנ ,תורוד ךשמב העונתה תא ריעה ינב

 לא ליחמ הכלה ,ואולמו םלוע הפיקה רשא דע ,ךבדנ

 הגושגש תדימ לע .ורעושי לב םידממל חחתפתהו ליח

 ורואת דיעמ ,רישעה ינוגססה הנכותו התחירפ ימיב

 :רומאל ,טאר השמ רפוסה ,ונריע ןב לש ףלאמה

 םע םירושקה םידיסח לש ריע התיה הימולוק,

 ינב ,םהלש םיר"ומדאה ,םילודגה םייברה "תורצח,

 ,ןאיוב : רקיעבו ,תודיסחה םלועב תוירוטסיה תולשוש
 -י'ז ,בוסוק ,הרוגידאס ,היניטוא ,ץינ'זיו ,בוקטרושט

 םיעסונ ויהש .םידדוב םידיסח םג ויה ךא .בושטיד
 -יפוקל ,ןיטערטסל ,ןיטאיסוהל ,זלעבל ,הנרובדאנל

 ויה אל תיני'זירה תלשושה ינב םיקידצה .ץינישט
 יברה לא עוסנל וגהנ םידיסחהו ,םוקמ םושל םיאצוי

 דחייתהל ידכ ,םיארונ םימיו םידעומל ,תבשל םהלש
 תונוידפ ןתמבו "תונחלוש,ב ,הליפתב םבר םע םש

 הימולוקל םיאב ויה םיקידצה רתי וליאו ;"ךעלטיווק,ו
 םהמו ,םימי עובש ןאכ םיבשויו ,"תבש,ל ,הנשב םעפ

 הביבסה לכמו הימולוקמ םהידיסח ויה זא .םייעובש ףא
 תבשב םיקחדנ ,םבר לש השודקה לצב םיפפותסמ

 הליפתה תעשב זיולקל וא לודגה תסנכה תיבל תואמל
 דע הליפתב ךיראמו הביתה ינפל רבועה יברה לש

 לילב "תונחלוש,ל ןכו ,םירהצח רחא שולש"םיתש
 .תבשבו תבש

 הימולוקב זיולק ול היה אלש ,ץינישטיפוקמ קידצה
 ךלה ומש דועב ונריעב וידיסח ויה םיטעומ ףאו
 רוקיבל ונריעל ואובב הכז ,"םיתפומ לעב,כ וינפל

 -יווק,ו ןוידפ ול שיגהל םיקחדנ ויהש ,שממ םיפלא לש
 שריח 'ר ,ודיסח תיבב ,ולש הינסכאב יכ ,ינרוכז ."לט
 הרטשמהו ,םיטיהרהו תושמשה לכ ורבשנ ,ךולב

 .קחודה היה לודג הכ ,הסינכב רדסל גואדל החרכוה

 היה ,רעגאה לארשי 'ר ,ץינ'זיומ קידצה אב רשאכ
 לעב ,רעלטערב י'ציא דיגנה ,ישארה ודיסח ריעל עיגמ

 ותבכרמב יברה תא עיסמ ,ונריעל הכומסה הזוחא
 רעלטערב י'ציא 'ר ,אוהו םיסוס הנומשל המותרה

 ."ןולגע,ה היה ,ומצעבו ודובכב

 ןחלושה, תעשב :"תונחלוש, ינש ויה תבש לילב

 ירבדו "שודיק, ,"םכילע םולש,, יברה עימשה "ןושארה

 םידיסחהו ,תואירטמיגו הלבק תולימב םילבותמ הרות

 זירכמ יאבגהו ,ןיי (םנושלב "םידימעמ,)םימרות ויה

 ,"ינשה ןחלושה,, תעשב .םרות לכ לש ומש תא עידומו

 ,וידיסח םע דחי יברה -- אתווצב םידקורו םירש ויה
 -יסחהו ,ץינ'זיוומ לארשי 'ר יברה היה דאמ יממע יכ
 ."'לארשי תבהא לעב, ול וארק םיד

 קידצה לש ונתח ,היניטואמ יברה ,םייח 'ר ויחא

 דלמ,ה תוגהנתההמ עפשוה ,יני'זירה ינבמ ,שוהובמ

 .ןומהה ןמ גייתסמו ןותמ רתוי היהו תיני'זירה "תיתוכ
 יבבל ,יריל רתוי היה ,ותליפתב דחוימה "חסונ,ה םג

 ויחא לש ינלוקהו זיזפה ,ריהמה "חסונ.ה תמועל ,יטאו
 םהיחא םג .םיגלפומ םינדמל ויה םהינש .יאצינ'זיווה

 ,יקישטשלאזמ ,הקנדורוהמ םייברה :םהמ םיריעצה

 יכ םאו ,ונריעל םיאב ויה ,ץעני'זורוטסמו טערעסמ

 -יסחה םיאב ויה ,םהלשמ םיעובק םידיסח םהל ויה אל

 -וכש םושמ .םהילא םג םייאיניטואהו םיאצינ'זיוה םיד
 ,ל"צז ךורב 'ר ,םדוקה יאצינ'זיוה קידצה ינב ויה םל

 חמ'צ לעב ,ל"צז ילדנמ 'ר ,תלשושה דסיימ לש ונב

 ,בוסוקמ ל"צז םייח 'ר קידצה לש וגב היהש ,קידצ
 .םייח תרות לעב

 גהנתה ,ונריעל אובל גהנ אוה םגש ,בוסוקמ יברה
 -יסחו ,"וינחלוש,בו ותליפתב ךיראה אל ,תועינצב
 תוקיבדו תובהלתה התואב ונייטצה אל םיבר"אלה ויד
 .ןאיוב וא היניטוא ,ץינ'זיו ידיסח תמגודכ ,םברב

 -צה ימימ "הבהל שא תרעוב בושטידיזב, המסיסה

 רבחמ ,(ט"וי תופסות לעב לש ודכנ) יבצ 'ר םיקיד

 ערמ רוס ,לארשי תיב ,בצ תרטע לש

 ןב .דות םילולה שדוק ירפ ,בוט השעו

 ויהש ,םהידכנ ימיב הכעד -- ל"צז קיזייא 'ר -- ויחא
 ןחלהו .חסונה .םינומדקה םהיתובאל םינוגיפא קר

 -חה יפב רתוי דועו ,םיריעצה םייברה יפב הליפתבש
 םנמא ףיסוה ,םירדהנה הליפתה ילעב ,םיקיתוה םידיס
 דיזמ םיקידצה ינושאר ימיבכ ,םמורמו ביהלמ תויהל
 לש םתעפשהל ועיגה אל םידכנה-םייברה ךא ,בושטיד

 לש המוצע הדימ התואל וכז אלו םהידיסח לע םהינקז
 .דובכה תאריו הצרעה

 ויה ,הימולוקל (הנילודמ) בושטידיזמ ברה אבשכ
 ,םינמאנ-םידיסח לש תורשע קר "תונחלוש,ל םיבוסמ
 םרוקיב תעשב ומכ שגרומ היה אל ריעב םשורהו

 וליפא וא יאצינישטיפוקה ,יאניטואה ,יאצינ'זיווה לש
 .יבוסוקה

 םיטעמ יכ ,םהלשמ זיולק היה אל הנרובדאנ ידיסחל

 '| שודקה םבר לש ותריטפ רחאל טרפבו ,ויה
 יברה ינמאנמ המכ וראשנ םלוא .ל"צז יל'יכדרמ

 בייל '4 דמע םשארבו ,וידכנל םג םינומא ורמשש

 ,דבוכמ ידוהי ,הז םשב עודיה ןולמה לעב ,ךיירנעגעז

 .תוירבח םע ברועמו ןיירוא-רב



 הימולוק רפס 6

 אוה .םלושמ 'ר ומשו ןתח היה יל'יכדרמ 'ר קידצל
 .םינבר תחפשממ םא יכ ,םייבר עזגמ רטוח היה אל
 'ר ברה לש קהבומה ודימלתו יוליע היה וירוענב

 השאל אשנש רחאל .בלסינאטס ק"דבא ,ץיוורוה םלושמ
 היהו ,הנרובדאנמ יברה ,יל'יכדרמ 'ר לש ותב תא
 תוקיבדלו "רתסנ,ל ולוכ רסמתה ,ותיבב םינש המכ
 רמא קידצה ונתוחש ,ךכל עיגהו ,תוליבטו תוליפתב
 *..ןועגשב ילע הלוע אוה, :וידיסח ורפיסש יפכ ,וילע

 ודכנ היה ,הימולוקב בשיש "רוחב--יברה | ,בגא)
 .(הנרובדאנמ יל'יכדרמ 'ר לש

 דוד 'ר ,בוקטרושטמ ר"ומדאל עסונ היה םלושמ 'ר
 "קידצ, תגרדמל עיגה יכ שיגרה רשאכ .ל"צז השמ

 יוןארו יאשר אוה םא ,בוקטרושטמ יברה תא לאש
 בוקטרושטמ יברהו ,וינמאנ תאמ "ךעלטיווק, לבקל

 דילש בונאשכב בשייתה אוה .ןילע ודי תא ךמס

 יברה, םשב עודי היה ;ןיל'זב ךכ"רחא ,ואקארק

 ריווק יבר רעד, םשב ארקנ םעח ןומה יפבו "ןילי'זמ

 הזרה שיאה לש ויתוינעתו ויפוגיס ףא לע יב ,"רעשט

 -קוב ותליפת תעשב ותקעזו ולוק ויה ,המוקה ךומנו
 יתלאש רשאכ .עמוש לכ בל םידיערמו םיקחרמל םיע
 םושמ, :ךיירנעגעז ביל 'ר תא תיתודלי תומימתב
 לצא יתיאר אלש יפכ ,הכובו קעוצו יברה ץפוק המ

 תלחג םישו אנ הסנ, :דיסחה יננע "?רחא יבר םוש

 הכבת ,קעצת התא םג יכ הארתו ,ךדי ףכב תרעוב
 םיפוטע ותמשנו ופוג ,ללפתמ יברהשכ .והומכ ץופקתו

 אוה גהנתמ ןכ לעו ,שדוק שא ,הבהל שא ,תרעוב שא

 ."ךכ
 יווההו םיגהנמה לע ינייפוא רואת ךכ לע ףיסומו

 "יחרזמה, יגיהנממ ,רטכש ךנייה 'ר ,הימולוקב ידיסחה
 ריעמ דוע בוקטרו'צ דיסח היה ומצע אוה) ונריעב
 הלבייל 'ר לש ונתחכ ךא ,בוקטסורוח -- ואצומ
 אוה םג ליחתה ,יאצינ'זו דיסח היהש ,ןמרפייא

 ,םירע ינש ,, ורפסב :(לכעליש רצינ'זיוב ללפתהל
 לארשי 'ר ,ץינ'זיוומ יברה לש ורוקיב תא ראתמ אוה
 ,הנשה שאר לילב, :םיארונ םימיל ,הימולוקב רגאה
 ,תסנכה תיבל יתסנכנ ,יברה תאמ םולש תלבק רחא
 םישנא -- הפל הפמ ותוא ואלימ רבכ םידיסח תואמו
 םגו הירגנוה תנידממ םיבר ,םינוש תומוקממו םינוש
 הליפתהו הביתה ינפל רבע יברה .המצע ץינ'זיוו ךותמ
 תיבב ועמשנ םינוש תולוקש יפ לע ףא .הליחתה
 ,"יוא, החנא לוק איצוה יברהש םעפ לכ ירה ,תסנכה
 .""וא ,לוא, תחא המישנב וירחא להקה לכ הנע

 :לודג לוקב להקה ץרפ ,הליפתה הרמגנ רשאכ
 ךכ רחא !םייחל רתלאל ומתחתו ובתכת הבוט הנשל

 יברה ינפ תא ליבקהל ,חרזמל םיללפתמה לכ ורהנ

 ..ויתוכרב תא לבקלו
 ידכ ,בוט םוי תדועס דועסל ,םתיבל ורהימ לכה

 סופתלו יברה ןחלושל אובל םימידקמה ןמ תויהל

 עומשלו יברה ינפ תא תוארל ןתינ םשמש ,בוט םוקמ

 ...ותרות
 לע ,שודגו אלמ שאלאשה תא יתאצמ ,יתרזחשכ

 ,וזמ הלעמל וז ,םישנא תורוש ,תורוש ודמע תוגרדמה
 םיפופצ םישנא תואמ םידמוע -- ומצע שאלאשבו

 רחא הז םירדוסמ םיבשוי ןחלושל ביבסמ .םיקוחדו

 .ול דחוימה חסונב שדקמו שארב בשוי יברהו ,הז

 ץוליחב ךלהמ םירפא יאבגה היה "ץחרו שדק, רחא

 ,יברה לש ורבד השוע היהו ,ןחלושה יבג לע םילענ
 לש םיירישה .ןחלושה לע איבצמה אוהו דקפמה אוה
 רוחו ומצע םידקמש ימ לכו ,דיל דימ םיקלחתמ יברה
 םיכסנ תחנמ הליחתה ךכ רחא .חבושמ הז ירה ,ףט
 דחא לכל קלחמ היה םירפא יאבגהו ,ןיי יבדנמ לש

 ,םלש קובקב הזלו ,סוכ הזל ,דקפמה תדוקפ יפכ דחאו
 הזו בורקמ הז ,יברל םייחל התוש דחאו דחא לכ

 .קזחו רידא העש התואב שערהו ,קוחרמ

 הלוכש הרות ירבד יברה דיגה "םייחל,,ה תייתש רחאל

 שמתשהל תאזה תלשושה לש םכרדכ ,תואירטמיג

 רעב ונתנ ךכ רחא .תומש יפוריצו הברה תואירטמיגב
 ."תורימזב םלוק תא רישה יל

 םידוגינ וטלב אל

 הנויבצ לע ,ונריעב תודיסחה יכ ,רמול ןתינ םוכיסב

 ,היתוחרוא לע ;:ידולמהו בחלנה ,ינוגססהו ידרחה
 -פמו ססותה המלוע לע ,התרוסמו היגהנמ ,היתוכילה
 הפוקתב התראפתו התמצוע אישל העיגה ,םייחה הכ
 םלועהרתמחלמ ןיבל הרשע עשתה האמה יהלש ןיבש

 ,הגרדהב טעמתהו הרהוז ךלה ךליאו ןאכמ .הנושארה
 רצי שדחה ןדיעה .ינוליחח רעונה ברקב דחוימבו

 -- םהיתויעבו םייחה תסיפת ןיב םיוסמ דוגינ םנמא

 ץוענ רבדהש ,ןכתי .תומוהת הרכ אל ךא ,תורודה ןיב
 :רומאל ל"ז טאר השמ ונריע ןב עיבצמ וילעש ,עקרב
 תובורק ,תורחא םירעמ רתוי תידיסח התיה הימולוק,

 אל ,תאז לכבו ,ץיבונר'צ וא בובאלסינאטס ומכ ,הל
 יפלכ ,תינוציק"-תידרח -- תידיסח תואנק ריעב הררש

 רשא .ירמגל םיישפוח יפלכ וליפאו םידרח יתלב
 וחירהש םידרחה ןיבמ םיבר ירה ,תינויצה העונתל

 רזמה, ירבח וא םיינויצ םתס ויה ,הלכשהה חירמ םג
 ןאיובו ץינ'זיו ידיסח ןיבמ םידחא םיאנק קרו ,"יחר
 ללכ ךרדב .תונויצה דגנ לוק םימירמ םימעפל ויה
 -ילטניאהו םידרחה ןיב המלשה לש תולגתסה הררש

 ברעמב ומכ ,םיפירחה םידוגינה הב וטלב אלו היצנג
 ."היצילג

 ,ןילופ תפוקת לכבו הנושארה םלועה-תמחלמ רחאל
 בוחרה לע שורפ ןיידע תודיסחה לש הנויבצ היה
 רשא דע ,םייקו רירש הנכותו ןתיא הדמעמ ,ידוהיה
 םימדה םוהת ילא העקש איהו תרוכה די הילע התלע

 .ד"יה םירוהטהו םישודקה לארשי תיב לכ םע דחי







 רורב .י .א ר''ד

 ?רטסואה טנמלרפל תוריחבב
 ז"סרת תנשב

 םעפב הירטסואב ומייקתנ ז"סרת ץיקה תליחתב

 ,("טארסכייר,) הנידמה תצעומל תוריחב הנושארה

 .הלעמו 24 ןבמ רבג לכל הריחב תוכז התיה ןהבש

 לש םתוכזו "תוירוק, שמחל םירחובה וקלחנ ןכ ינפל

 לשמ הבורמ התיה ,םילודג םיסמ ימלשמו שוכר ילעב

 .םעה תלד

 -וחמה תיב יכ ,וסרג ומצעב רסיקהו הלשממה תקוח

 ,עירכמ רפסמב םינומהה םיגצוימ ויה ובש םיקק

 -כסב רשאמ ,תויתרבחו תוילכלכ תויעבב רתוי קוסעי

 ותלועפ תא וקתישש תונושלהו םימואלה ןיב םיכוס

 | .םדוקה תיבה לש

 -עבו תופיפצב ובשיש .הניבוקובו היצילג ידוהי

 ,ןהמ תוברב יסחי בור וא טלחומ בור וויהו תוריר

 ועמשיי ,שדח דוסי לע רחבייש טנמלרפב יכ ופיצ

 ד-רתהו ךוניחה הדשב תוימואל תויוכזל םהיתועיבת

 לש תשבוגמ תינכת התיה אל םידוהילש םגהו .תוב

 "חו תרבודמה ןושלה ןיב סחיהו ,תיתוברת הימונוטבא
 רוחבל םידוהיה וצפח ,םלועמ רדגוה אל תירבעה הפש

 תויוכזה יווש רטשמל יוטיב ויהיש ,םיימואל םיריצב

 "רתהו ךוניחה הדשב ןתבחרה תא ועבתיו תויחרזאה

 .תוב

 -שאה תידוהיה ןושלב ריכה אל ירטסואה קוחה

 קלח ברקב תרבודמה ןושלכ ,תירבעב אל םגו תיזנכ

 יתשמ תחא םושרל רסאנ דקפמב .הנידמה יסולכואמ
 תודיקפה י"ע וקחמנ ,משרנ םאו ;:הלא תונושל

 .םיטילשה ןושל הבתכנ המוקמבו

 ירבודכ לודגה םבורב םידוהיה ומשרנ היצילגב
 ,הנוילעה לע התיה םינלופה די יכ ,םחרכ לע ,תינלופ
 כ"חא) םינתור ויה םהיסולכוא בורש תוזוחמב ןכו

 .(םיניארקוא וארקנ

 דועב ,םיסולכואה בור תא םידוהיה וויה הימולוקב

 לבא ,םינתורה ירחא ישילשה םוקמב ויה םינלופה

 "ופה ןושלה התלע ,םינלופכ םידוהיה םושירל תודוה

 .ןושארה םוקמל תינל

 ריצה ןיב חוכיו ררועתה תונושארה לצרה תונשב

 םתולג תוצראב תידוהי תוינידמב לפטל יוצר םא ,םינ

 -טראווגעגעג) "הווהה תוינידמ, זא הל וארקש יפכ וא

 תא לבקי ץרענה גיהנמהו טעמ דוע וניויק .(קיטילָאּפ

 תילגנאה התרוצב הרדחש הלמ ,"רעטרא'צ,) ןויכזה

 -ענו ןטלושה תאמ (היתונושל לכל תינויצה תונותעל

 -קתה ,םלוא .תיתולג תוינידמלו ונל המו ,ונצראל הל

 -יהקה תא "שובכל, ארק ומצעב לצרהו וביזכה תוו

 תינויצה העונתל לפשו ןואכיד אב ותומ ירחא .תול

 לע התיה הווהה תוינידמ תא ובייחש םיימואלה דיו
 .הנוילעה

 ךרד ירומל היצילגב ונל ויהש ,ןילופו היסור ידוהי

 -עב םמצע תא ועיקשה םה ףא ,תוימואלבו תונויצב

 .ח"סרת תנשב היצוטיטסנוקה תזרכה םע הווהה תודוב
 לחהש תוערפה לושחנו ןאפאי--היסור תמחלמ זאמ

 היסורמ םיטילפ הברה ונילא ואב ,ג"סרתב בונישיקב

 -צה הנחמב חורה-ךלה לע ועיפשה םהב םיליכשמהו
 .ינוי

 -רפל תוריחבה דעומ לע עדונ רשאכ ,ז"סרת ביבאב
 היצילגב יצראה ינויצה לעופה דעווה עבק ,טנמל

 -יס םהב ונל ויהש ,תוזוחמ המכל םיימואל םידמעומ

 -יחבהש ,התיה ונתווקת .תורשכ תוריחבב חצנל םייוכ
 רשאמ ,תורשכ רתוי הנייהת שדחה קוחה יפל תור

 .ןשיה רדסה יפל

 הקזיח תיחרזמה היצילגב םיניארקואל ונתוברקתה

 היה ונלרוגב לפנש דמעומה .חצנל ונייוכיס תא
 לש תסנכה תיבב ברו ירבע רפוס ,ןוהט עשוהי ר'ד

 תא תחא תבב הבש ,ונילא ואובב .בוקארקב םיליכשמה
 וינפ תרדהב ,תינלופבו תינמרגב וימואנ םעונב ונבל

 תוישיא אוהש תודוהל וחרכוה וניבירי .ויתוכילהבו

 ד-יעב הומכ האצמנ אלש תיתוברת המר תלעב ,הלענ
 -וקמה ,םידוהיה םהירזועו םינלופה ויה וניבירי  .ונר

 ךולב תוריחב ימיב רבכ ונדגנ ודמעש ,תושרל םיבר

 .ט"יה האמל 907הו 807ה תנשב

 .הירורגו תיטסילאיצוסה הגלפמב ונל םק שדח בירי

 ויה ןכו ןוטלשה ידיקפ םבורב ויה הימולוקבש םינלופה
 םמשו ,םינלופכ ועמשנש ,םינמרגו םינמרא ,םיניתור תצק
 םידוהי .הכאלמבו רחסמב קסעש םאצומ לע עיבצה

 ץוחמ ,הימולוקב זא ויה אל םוקמה ינבמ םיללובתמ
 דגבש םייברעמה הירוזאמ ואבש םידדוב םיליכשמל

 םנמא וקיפה םינלופח לש םיידוהיה םהירזוע .היציל

 קחרממ -- םויכ לבא ,תושרל םתברקמ תיטרפ תלעות
 "םיקשומ,הש םהה םימיבכ רמוא אל ,םינש לבוי לש

 ורכמש ,םידגוב םלוכ ויה (הפונח-ידוהיל געל םש)
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 ןיאש ,ונימאה םה .תוטורפ דעב ויררוצל םמע תא

 דופה םע ונבירב איהש תלעות לכ קיפהל ונתלוכיב
 אלא ,םהב תורגתהל אלש בטומ ןכל .םיפיקתה םינל

 דיבו םיהובג םידיקפ ידימ גישהלו םנוצר תא תושעל

 ימיבכ תולדתשה יכרדב םידוהיל "תובוט,  םיינונ

 לדתשהל תע לכב םינכומ ויה םהמ םיבר ,םנמאו .םדק

 .םתרצב םידיחי ןעמל

 תוריחב יפוי

 םידוהיש תולילגב תוריחב יפויז לע םיחצנמח שאר

 .בובלמ ןאמטור יצאנגיא היה ,עירכמ םרוג םהב ויה

 הזה ןפייזה תא יתרכה תוריחבה ירחא םייתנשכ

 .וניבו ל"ז אבא ןיב ויהש רחסמ יקסע לגרל ,בורקמ

 תושיכ רחוס .בובלב העונצה ותרידב ויתרקבו ויתרכה

 םכותבו רכישה לושיב יתבל וז הרוחס קפיסו היה

 | .ל"ז יבא דבע ובש הזל
 תונלדתשו דסח"ישעמב וילע רבע ותדובע םוי בור

 םילוחה תיב לע תיבובלה הליהקה םעטמ הנוממל

 היה -- סרפ לבקל תנמ לע אלש ןבומכ -- ידוהיה

 .רקובב הנושארה וכרד התיה וזו ,םוי םוי וב רקבמ

 ,םינוש םידרשמל תונקזה וילגר תא תתיכ ךכ רחא

 אלש דרשמ היה אל .םידוהיל "תובוט, תושעל ידכ

 הניווב הלוג ותויהב םג .תודיקפה םע םירשק וב חפיט

 ןעמל ותלועפ .תונלדתשמ ענמנ אל ,המחלמה תונשב

 יפכו תונלדתשהמ קלח התיה תוריחבה תמחלמב וידידי

 .וסיכמ ףסכב ול התלע וז םג ,.בגא-ךרד םעפ יל רמאש

 וז ותלועפ .ךפיחל .וישעמבש ןויזיבב שיגרה אל אוה

 .םידוהיל "תובוט, תיישע םע ותרכהב הבלתשה

 ףסוי היה ונריעב תוריחבה "רודיס, לע חצנמה

 לקניוו, היה וירוענב .ריעה שאר ןגס ,ןייטשנקנופ
 ןידיךרוע ,("הנפב בתוכ, :ילולמ םוגרת) "רעביירש

 הז עוצקמ .הטיסרבינואב דמל אלש יטפשמ 1ץעויו

 ידי לע רסאנש דע תורוד ךשמב היצילגב גוהנ היה

 ןיד יכרוע לש םמוחת תא רצהל אלש ידכ ,ןוטלשה

 ועדי ,ועוצקמ ינבמ םיברו ,ןייטשנקנופ .םיכמסומ
 .םידמולמ ןיד יכרועמ רתוי םיטפשמ יסיסכתו םיניד

 םינעדי םידוהימ םבלב ודחפ םיהובגה ןוטלשה"ידיקפ

 ןידה תיב לש ןיד-יקספבו קוחב םיאיקב ויהש ,הלאכ

 הלע ,תושרל תוברקתה ךותמ .םהמ רתוי ,ןוילעה
 -ישו היריעה שאר ןגס לש דיקפתל ןייטשנקנופ ףסוי

 ךכל .הבוב קר היהש ,ינלופה ריעה שאר די לע שמ

 דיא טלש השעמל .םינשב תורשע ךשמב ומצעב גאד

 -חב עיפוהל גהנ ינלופהש דועב ,היריעב ידוהי אופ

 -מעתהל הרבח) "םילוקוס,ה לש ינלופ שובלב תוגיג
 דואל תובהלתהב םאנו (ינלופ ליחל הנכה ןיעמ ,תול

 ...םידוהי הבורש ריע םשב תינלופדתימ

 תובוט תושעל ןייטשנקנופ היה לוכי וז ותרמשמ לע
 םיבוט ינב רורחש ןוגכ) רוסיאב םגו רתיהב ,םידוהיל

 רשוע חינה אלו םיעונצ םייח יח אוה .(אבצב תורשמ

 .וינבל

 .חימולוק ישנא םהיניב ,ירטסואה אבצב םיידוהי סילייח



 1 הימולוק רפס

 קר הצמתנ אל םיצירפה ןוצרכ תוריחבה "רודס,

 םג וב היהש אלא ,ןייטשנקנופ לש ודובכו ותסנרפב

 "חומה ימומח, וחצני םא .תידוהיה ריעל ןינע םושמ

 -לשה ובישוי ,ובלב רבס ,םיריעצה "תונוימדה ילעב,ו

 תומש השעיש ,ףיקתו רשכומ ינלופ ריע שאר תונוט

 ןייטשנקנופ ונל היה ,ןכ יכ הנה .ידוהיה רחסמב

 -טק םינקסע תורשע המכ דוע ותיאו 'א רפסמ ביואל

 .םינ

 םיבוטה םירוחבה

 לש םייוסמ גוח וא הנטק הרובח הימולוקב התיה

 ישבול רמולכ ,לוכיבכ והערל שיא םימוד םירחוס

 -- תסנכה תיבב רוקבב םיטעממ ,םייפוריא םידגב

 תופרט ילכוא ןוגכ ,תווצמב םילזלזמו -- תותבשב ףא

 עטוג יד, םשב וארקנ םה .הימולוקל ץוחמ םתויהב
 גוח םא עדוי ינניא .("םיבוטה םירוחבה,) "ןעגנוי
 לש ותבוח התיה המו תונקת יפל ןגרואמ היה הז

 וידחי ולעפ םהש ונעדי לבא ,גוחה יפלכ דיחיה
 דבע וב ,רלטרב תיב .תומייוסמ תוירחסמ תוילכתל

 היצניפורפה תריכשל םינש ךשמב ףאש ,הנש 32 יבא

 (היתשל םיילוהוכלא תואקשמ תריכמ לע ןילופונומ)

 ברה ורשוע ףא לע ,ושקובמ תא גישה אלו הימולוקב
 םירשק לעב ,ל"ז אבא לש ויסיסכתו ותוזירז תורמלו

 .בר ףסכב גוהנכ ולעש ,בובלב תוביצנב

 רשפא יאו ןילופונומב וקיזחה "םיבוטה םירוחבה,

 םינלופב וכמת םהש ,אופיא ןבומ .םדימ ואיצוהל היה

 דודג םיקסע ילעב דוע ויה .םתרשמ -- ןייטשנקנופבו

 .םיפיקתב סנואמ וכמתש וא תושרב םייולת -- םיל

 ןודעומ) "הקסלופ ולוק,ה ידילע עבקנש ,דמעומה

 ידוהי ,רשילוק ר"ד היה (טנמלרפל םינלופה םיריצה

 דוקמ קוחר םוקמב תשורח יתבו תוזוחא לעב ,רישע

 השע ,ריעל אב רשאכו וריכה אל ונריעב שיא .הימול

 דוע םלענו םידבכנ תביסמ ינפב בציתה ,יאשחב תאז

 ,שממ ללובתמ היה אוה .םיברל ואוב עדונ םרטב
 -רפל רבכ רחבנו םיינלופה םילדואיפה םע ההדזהש

 .םדוקה טנמל

 םיטסילאיצוסה

 ריעה ןב ,רוש ר"ד ,םיטסילאיצוסה לש דמעומה

 םע םג ההדזה ,הב תיטסילאיצוסה העונתה שארו

 -לופה תיטסילאיצוסה הגלפמה םע רמולכ ,םינלופה
 םחליהל ונוצרבש ,ריהצה יטמרגורפה ומואנבו ,תינ

 הצילמ אלא וז ןיאש ,ועדי וירכמ .הניווב ןילופ ןעמל

 דוסח יגיהנמל עצרנ דבע היה תאז םעו ויפב הבובנ
 .היצילגבש םיינלופה םיטסילאיצ

 םינלופב ,תותיזח יתשב ונל התיה השק המחלמ

 הלשממה ידרשמב וטלשש | ,םיידוהיה םהישמשבו

 םידבועה תורדתסהבו תידוהיה הליהקב ,היריעהו

 -לכה םבצמ תבטהל תווקת ולתש ,םיירצונ-םיידוהיה

 "חו הדיחא תיטסילאיצוס הגלפמב -- יתרבחהו ילכ

 יכ ,תורשכו תוישפוח תוריחב ויה ול .טנמלרפב הקז

 -סילאיצוסהו םינלופה יכ ,ונל חטבומ ןוחצנה היה זא

 ילעבו םינוונח ,םירחוס לש ריעב טועמ ויה דחי םיט

 .הכאלמ

 הצמשל םש אצי ,טרפב תיחרזמלו הללכב היצילגל

 ,ולטנ "תוכלמל םיבורק, םידוהיו -- תוריחב ףויזב

 יתעמשו יתארק .הלא תולוספ תולועפב קלח ,ירעצל

 יתיכזש םרטב דוע ,ז"סרת ינפל רבכ הברה ךכ לע

 תישאר .בורקמ הלאה םינוגמה םישעמה תא תוארל

 םידוהיה תעפשה תא םצמצל םיטילשה ולדתשה ,לכ

 םייאלקח םירפכ ףוריצ ידי לע ,תוריחבבו תויריעב

 םירכאה לע השעמל ולטוה אל םיינוריע םיסמ .ריעל

 -ילעבכ ועיפוה םה תוריחבב לבא ,הצחמל םירכאהו

 -יחב לש הירטמואיג, וארק הז סיסכתל .ריעב םיתב
 םיימואלה םיטרקומדה תגלפממ ינלופ רוספורפ .'תור

 ."הירטמואיג, התואל לודג החמומ היה תימשיטנאה

 "צה הזה ינלופהש ,דיחיה ףנעה והז ,העוט ינניא םא

 ,םיינמרג םירכא לש םיבושי ופרצ ונילא -- וב ןייט
 םתוא הלא ויה .םיחוטב םיטילשה ויה אל םינתורב יכ

 םינש 35 ירחא ועיפוה ,םהינב וא םה רשא ,םינמרגה
 ז"סרתב םלוא ,םיינצחש םיצאנו "עשטיודסקלופ,כ
 -רגמ םיחילש .ינלופה ןוטלשל םיעצרנ םידבע ויה םה

 ברקב לועפל 'כה האמה תישארב םנמא ולחה הינמ

 םירמכ המכ ויהו היצילגבש םיינמרגה םיבשייתמה
 הניש אל הז לבא ,םתוינמרגב ורדהתהש םיליכשמו
 .ןוטלשל דובעש לש ינמרגה חורה ךלה תא

 לודגה ינמרגה רפכב רקיב .ןוהט ר"ד ונדמעומ

 יליכשמ לבא ,םנושלב םהילא רבידו ריעה די לעש
 ןוטלשב ורגתי לבל םירכאל וצעי םיטעמה םוקמה
 .םטבמ תדוקנמ וקדצ םהו --

 %חל תלעפה

 היה היריעבש הדיחיה םירחובה תמישרב ןויעה
 רדעה לע רוערע שיגהל היה השק רתוי דועו השק
 "ורטש יפ-לע"ףא ,םידוהיה .המישרה ןמ רחובה לש ומש
 וניינעתה ,תויטרפה םהיתוגאדבו םתסנרפב ויה םיד

 היה ץוחנש הלאכ םג ויה לבא ,הריחבה תוכזב םבור
 ןבומ .המישרב םמש רדעה לע ורערעיש ,םצירמהל

 ויחש ,שיא וטימשה אל המישרה יכרועש ,וילאמ

 היהש ימ ,םרב .םיטילשה ןוצר יפל עיבצי יכ םיחוטב

 היה לולע ,המישרהמ טמשוה ומשו םהיניעב דושח
 .ותוכז לע דמע םא ,ושנוע לע אובל

 -עהל, היריעהו הלשממה ידיקפל ויה תובר םיכרד
 םידוהיל וזמר םהיבוגו םיסמה יכירעמ .ידוהי "שינ

 תא תחא תבב ובגיו םהיסמ תא ולעיש ,םיימואל

 םירדס לע דוקשל לחה תואירבה דרשמ ;תובוחה לכ
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 ,אסכה יתב לש תורובה לע ,םידוהיה תורצחב םיבוט
 ,תויונחב ןויקנה לע ,תונקתה יפל םבורב וקזחוה אלש

 ץע יתב לע .הכאלמה יתבבו תודעסמב ,חזרמה יתבב
 ךותמ ,סרה תדוקפ איצוהל היה השק אל םינשי
 "שח ןוטלשה ןונגנמ :רוציקב ...המודמ תלופמ תנכס

 ילכלכה וסיסב רשא .להק דגנ הדחפהבו םויאב שמת

 ,רחא דצמ .וסרהלו וטטומל היה לקו עוער היח
 -סילאיצוסה ןיבמ םיפורגא ילעב לש רורטב ונלקתנ

 -כוה ,תויבמופה םהיתופיסאב ןומהב ונעפוה םא .םיט
 רסחו ריעצ .םינוירבבה ינפמ דחפמ קותשל ונחר

 יטסילאיצוסה םאונה עיצה רשאכ יהיו ,יתייה ןויסנ

 יתארק ,ותעד יפל ,"דחא הפ, הלבקתנש הטלחה

 "צהל דגנתמ ימ םג לאשתש שקבמ ינא, :םר לוקב

 ,םינוירבה ןמ המכ ינושפת ךכ לע הבושתב ."ךתע

 ,ונמולש ישנא .הצוחה תופרחב ינואיצוהו ינוטבח
 םוקמב םיזכורמ ויהו ,וז הפיסאב לודג היה םרפסמש

 "םיבוט ינב, םיכרבא יכ ,ילע ןגהל וזיעה אל ,דחא

 ,הכאלמ ילעב םע הרגית ידיל אובל וצפח אלש ,ויה
 ואב תאז תמועל .םירחא "הגרד יתוחנ,ו םילעופ

 .תולוק ילוקב תוקעצב ועירפהו וניתופיסאל םימודאה

 םישנרב רוכשל ונחרכוה ,וניתופיסא תא םייקל ידכ

 ,("סעטארב עקסלַאפ,) "םיינלופ םיחא,, ונוכש ,םילפא
 בצק היה ןגראמה .םידוהי ויה םלוכש יפ לע ףא
 -רוצ לע ותיתח תא ליפהש ,םילא רבג ,תומהב רחוסו

 ,ךולב תוריחב ימיב רבכ ,ןומהה ינבמ םיירצונ םיר

 בוט ךוניח וינבל ןתנ אוה .ט"יה האמל 807ה תונשב

 .באה םג ךלה םהירחאו וננחמב ויה םהו

 ונלש הפסאל רעשה תחיתפ ינפל רשאכ ,םימיל
 רבכ ליחתה םגיהנמו םיטסילאיצוס ינומה ועיפוה

 בצק ותוא וילא שגינ ,ונדגנ םואנל רודזורפב
 -- ינומלא ינולפ אנ עמש, :תוטעמ םילמב רמאו
 רוחב ותוא ."המדאל דרו ,המדאה ירפ תכרב ךרב

 -שה וניביריש ןבומ .םולשב הרבע הפסאהו קתתשה
 דארב הקסלופ, לש םתרזעב םישמתשמ ונאש ונוצימ

 אל לבא ,ךכב ונשיבתה םג -- תמאה ןעמלו "סעט
 -- ונלשמ הרעש המחלמ יבישמ יכ ,ךכמ סונמ היה

 .ונל ויה םרט
 ,בתכבש הלומעתב בר ונחוכ היה ,תאז תמועל

 ונדמעומ .םעה ןושלב ןותעבו תוריקה לע תועדומב
 םג ונל ויה לבא ,וריעל בשו םימואנ רפסמ םאנ

 רנמה הנושארו שארבו ,ונלשמ "ןוילע דסחב,, םימאונ
 ונל וחלש בובלמ .קהנזור המלש ר"ד ינויצה גיה
 היצילגב אציש ימויח ןותעה תא ןכו םיפיטמו םימאונ
 םירבדמ ונהנו וארק ,ועמש םידוהיו ,"טאלבגאט,ה
 .םויל םוימ הרבגו הכלה תובהלתההו םיאנ

 -יסרבינואב דמולה רעונהו ,אבו ברק תוריחבה םוי
 תנועב "ררוואתהל, רפסמ תועובשל אציש ,תואט

 דחיב יתרזח .הימולוקל הלועפל בושל קעזוה ץיקה

 ,ךיירטשנטור לשיפ םחיניב ,הניוומ םירחא םירבח םע
 "צה הלהנחה רבחו ןילופב רוטאנס ךכ רחא היהש ימ

 חצנמ לש דיקפת אלימ זא רבכש ,םילשוריב תינוי
 םירחובה יסיטרכ תא קליח ןייטשנקנופ .חלועפה לע

 ישנאמ םיטעמ קר ולביק ךכיפלו אוה ויכרצ יפל

 -פה ונכרע ,תוחלשמ ונחלש .םהיסיטרכ תא ונמולש

 דוקוד רמוח ףוסאל ונלחתה .תואצות אלל ךא ,תונג

 ןתינ .תוריחבה ףויז לע טנמלרפב רערעל ידכ ,ירטנמ

 דריטרכה תא קליחש רטוש תובקעב תכלל דיקפת ונל

 שיגרה רטושה .גלד ימ לעו ןתנ ימל םושרלו םיס

 שארל יתוא איבהו ינרסא ,"ותוא ףדור, ינאש יב
 רעונה תורמרמתה .התיבה ינחלש הלה םלוא ,הרטשמה
 םינברל שרדמה תיבב יתא דמלש ,ירבחמ דחאו הרבג

 םירבח המכ םע דחיבו "הרובג השעמ השע, ,הניווב
 ,"םיקשומ,ה דחא לש ויתושמש תא הלילב רבש --

 .ותנשמ וליהבהו רתויב םיליעפהמ

 םיסיסכט

 תימשר הקתפ רחוב לכ לביק ,תוריחבה רדס יפל

 יפיזמ .דמעומה םש תא הילע םושרל ךירצ היהו

 הקתפב םהב םייולתה םירחובה תא וכיז תוריחבה

 תא התסכש תמתוחב ,רשילוק לש ומש ספדנ הילעש

 םש בותכלו קוחמל לכוי אלש ידכ ,קלחה ריינה לכ
 .ונל ואבוה הלאכ תובר תואקתפ .רחא

 י"ע וקלוחש ,הלאכ תואקתפ סיפדהל ונלדתשה

 לבא ,ונדמעומ םש תא ןחילע בותכל ידכ ,ןוטלשה
 םג .תויתואה ןתוא אל ףאו ההז ריינ ונאצמ אל

 -אכ תואקתפ ונל איצמהל ולכי אל בובלב זכרמהמ
 : הלובחת ונלש םירוחבה דחא אצמ ןכ יפ לע ףא .הל

 רשילוק לש ומשב תומותחה תואקתפה תא ועבצ

 ומש תא הנבל הקלב ובתכ רוחשה לעו ,רוחש עבצב

 הדובעב ולמע תולילו םימי .ןוהט עשוהי ר"ד לש
 ,תוריחבה תדעו יכ ,ולמע אושל לבא ,הנבלו הרוחש

 "נופ ישנאמ לודגה הבור וא הלוכ תבכרומ התיהש
 בותכ תויהל ךירצ דמעומה םשש הקספ ,ןייטשנק
 ...ךפיהל אלו ,028עת0 8 01816 ,ןבל יבג לע רוחש

 תאז לכבו ,ונתווקת הספאש טעמכ תוריחבה ינפל רבכ

 אל רשילוקו סנ הרקי אמש ,וניתוחוכ לכב ונלמע

 תוכזל ונלוכי הנשמ תוריחבבו טלחומ בור לבקי
 .םיידוהיה םיטסילאיצוסה תָולוקב

 רפסמ .היריעה תיבב הלוכ ריעל עבקנ דחא יפלק
 דירצ הלא לכו ,80007ל תוחפה לכל עיגה םירחובה
 רעשב .היריעב דחא ןחלוש ינפב עיפוהל ויה םיכ
 לש ודוס ישנאמ ,םינרדסו םירטוש ודמע היריעה
 רתוי וקחדיי לב ,"רדסה, לע וחיגשהש ,ןייטשנקנופ
 ישנאלש ,היה "רדס,הו .המינפ תיבל םישנא ידמ

 ונישנא וליאו ,םתעפוה םע דימ סנכיהל ונתנ םמולש
 אל ,היצילגב היה אל "רות, גשומה .הצוחה ופדהנ
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 ,הגצהל הסינכב אלו תבכרה תנחתב הפוקה די לע

 ונטטוש ,םיריעצה םינקסעה ונא ."רבג םילאד לכ,ו

 םידוהיה תא יפלקל איבהל ידכ ,ריעב םויה לכ

 -תה םהמ םיבר לבא ,סיטרכה תא ולביקש ,יונלש,

 "תה .המינפ קחדנה ןומחה ךותב תועש םדמעב ,ופייע
 םהל ודמע אל םיינפוגה םהיתוחוכ .התיבה ובשו ושאי
 ךרד םמצעל וללסש ,םיטסילאיצוסהו "םינרדסה, ינפב

 לש בורב רחבנ רשילוקש ,היה ףוסה .םהיקפרמב

 ןבל, לש תואקתפה ולספנש ירחא ,תולוק העברא

 -איצוסה לשו ונלש תורחא תואקתפו "רוחש יבג לע
 .םיטסיל

 ,ונלש םיימואלה םיריצהש ,.הוקתב ןיידע ונעשעתשה

 םיפויזה תשרפ תא ואיבי ,םירחא תומוקמב ורחבנש

 -יחבה תואצות תא לטביו עזעדזי הזו טנמלרפה ינפב
 -כאתהש םשכ ,ונבזכאתה הזב םג ,םלוא .ונריעב תור

 .רסיקהמו הז טנמלרפמ ונבז

 שוברבליז .י .ד

 אל םהיפויז לע תופחל ידכ םיקזח יד ויה םינלופה
 רשאכ .םיניארקואה לש םתערל םג אלא ,ונתערל קר

 הנשב שקנתה ,םיניארקואה לש םתונלבס העקפ

 ,יקסני'ציס םשב ,יניארקוא טנדוטס תוריחבה ירחא
 - יקצוטופ ביצנב הטיסרבינוא דימלת היהש

 .וגרהו
 : שפנב תודיבא אלל תוריחבהמ האצי הימולוק

 -רעייפ ידוהיה היריעה שאר תמשאב וגרהנ 'ץיבוהורדב
 הרי אבצהו יפלקל וקחדנש תושפנ תורשע ,ןייטש

 .םהב
 קר אלו ,שואי ידיל ינואיבה הימולוקב תוריחבה

 תונקסעמ ינוקיחרהש אלא ."הווהה תוינידמל, סחיב
 יתמסריפ .רקחמבו דומילב יתעקש | ...ייח ימי לכ

 -סוא ידיל הרבעב היצילג, לע ירפס תא ט"סרתב
 .םימלועל היצילגמ יתדרפנ ב"ערת תישארבו "הירט
 .ופי ףוח לע יתילע ב"ערת תישארב תבש ברעב

 הנושארה התיבשה

 ר"חיבב

 הבורש ריעה ,היצילג חרזמב רשא ריעה הימולוקב
 רוחב היה ,םהידיב םהיתובא יגהנמ םיזחואה םידוהי
 .השא לעבל ,וללרת 'ה תנשב ,הנש הרשע"עבש ןב

 ,תובר םינש הריעצה ותשאו ריעצה לעבה םיכומס

 .םהיתובא ןחלוש לע ,םיאנתה תרגיאב םותחכו בותככ
 ינבכ םיברו םירפו םדא ינבכ םיתושו םילכוא םהו

 .רוסחמו הגאד לכ תעד ילב ,םדא

 לעבה הז לש בוהצה ונקז תויהב ,ג"מרת 'ה תנשבו
 לכב הקדצ תושעל רותה ול עיגה רשאכ ,לדוגמ רבכ

 אוה היה אל ,וינבו ותשא סנרפל תרמוא תאז ,תע

 ,בזכא-אל-רוקמ ול איצמה אוה .תוצע דבוא זא םג

 -רפל ,וריע ינב לכ אוהה םויה דע והורעיש אל רוקמ

 תנידמבש לודג ךרכמ ול ןימזהל ליכשה אוה .ותסנ
 םשמ ול דיעוה ףא .םידחא (תכסמ"ידב) םילּונ זנכשא
 דמלי םא דע ,רפסמ םיחרי וריעב תוהשל ,ןמאדגרוא

 -מב תושעל הסנרפ ירסוחמ םידוהי לש םהיתועבצא

 -שא ותוא,ל קוקז דוע יהי אלש דעו ,הגיראה תכאל

 ."יזנכ

 םיתילטל

 -סמ בוני .םיתילט םידוהי םילעופ םיגרואו םיגרוא
 רפסמ םג לדגי .הנשל הנשמ גשגשי ףא ,םיתילטה רח

 ,הגירא"תיב הזה תיבה דוע ארקיי אל זאו .םילעופה

 רבכ בוהצהו ךוראה ןקזה לעבו .תשורח"תיב םא יכ

 ."תשורח-תיב לעב, ארקנ

 םימת ךלוה ידוהי שיא תשורחה-תיב לעב הז היה
 בשויה ר"ומדאה ידיסחמ דיסח שיא ,ותנומאב קבדו
 דוהי םבור םה םג ויה וילעופו ,ןאיוב ריעב ואסכ לע
 םיאב םידוהי ,הרות יעדוי םהב ויה םה ףא .םידיסח"םיד
 לש "הלטבה רכש,ב ולחב םתנקז תעלש ,םימיב
 .םהיפכ עיגימ תונהיל ורחביו "םתודמלמ,,

 ךוראה ןקזה לעב םיתילטל תשורחה-תיבב םייח
 דוהי ןירבוג לש םייח ,דובכ לש םייח וילעופו בוהצהו
 תושמשה ןיב םילעופה םיקיספמ ףווחה תומיב :ןיאד
 -תיב לעב .תיברעו החנמ תליפת ללפתהל .,םתדובעמ
 םיעבש םילעופהו הביתה ינפל בורל רבוע תשורחה
 שדוק תדרח עמשמלו ויתומצע ידונדנ הארמל תחנ

 עימשהל םילעופה דחא םימעפל ול דמוח .וילוסלסבש
 ירופסמ דחא וא הרות רבד הזיא ביועמל החנמ ןיב
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 דיפקמ תשורחה"תיב לעב ןיא ,םיקידצ לש תוישעמה

 -רפאכ וינזא השוע אוה םג .הברדא .הכאלמ לוטיב לע

 אמויב יכ ,וז ףא וז אלו .הריתי הנווכב בישקהל תסכ
 ,אבסה ר"ומדאה תוקלתסהל ןורכזה .םויב ,ארגפד

 -תוינמחלו ףרש ןיי איבהל תשורחה"תיב לעב בדנתמ
 -שמ :,בירעמ תליפת ירחא ,םיתוש וילעופו אוהו ,שבד
 ומצעבו ודובכב אוהו ;:"םייחל, תכרבב ,םיחא"הת
 ירופסמ דחא ,ומיחרו וליחדב ,וילעופ ינזאב עימשמ

 .הכרבל קידצ רכז ,אבס ותוא לש תואלפנה

 םיגחנתמו וילעופ םע תשורחה תיב לעב גהנתמ

 םתכאלמ תיבב קר אל ,הריתי הביחב ומע םילעופה
 = יול הצוחמ .םג .לבא

 שיא שיא .םילעופח םישפחתמ :םירופה גח םויב הנה -

 "וש תא לפקמ ,וינזא לדב ירוחא ויתואיפ תא .איבחמ

 איצומ ףא ,ןיכרבל דע הרצק התושעל :ותטופק יל

 םכיראהל וילענמ-ינקב םהיאובחממ ויטנכמ .תוצק תא

 לש תשובלת ,וז תשובלתבו .העשפמה דע םחל לעממ
 לעב ןועמ לא אובל םיפסאתמ ,"םירומג םיזנכשא,

 ותיב ינב תביסמב רבכ ותבשב ,םהלש תשורחה"תיב

 תא םיחפנמ המהו .התשמה לא ךורעה ןחלושה לא

 דושל תא םיסרסמו םהיתותפש תא םימקעמ ,םהיריחנ

 ו

 ב

 רנכשא תפשב םהיתוצלה יטופטפ בבגל ,תידיאה םנ

 אלמנ זא ,תיבה-לעב קחטצמ זא ."תיזנכשַאבש תיז

 ץרפתמ םידליה תויפמו ,רוצע קוחש תיבה"תלעב יפ

 םישפחתמהו ,םיעגרה וכראי אלו .לודג לוקב קוחשה

 םבל תא םיביטימו ךורעה ןחלושל ביבסמ םיבשוי

 יבקעידתנשוש, םירמזמ םבל בוטכו .התשמבו לכאמב

 לעב ,תיבה-לעב ,אוה םגו ,םידיסחדלוחמב םיאצוי ףא

 .םכותב רכרכמו זזפמ ,בוהצהו ךוראה ןקזה

 -ילטח יגרוא שושמ הלוע דוע הרות תחמש לילבו

 הנה .שאר הלעמל םהלש תשורחה-תיב לעב םע םית
 לא םיאב םלוכ םיצבקנ ,ברע תעל ,תרצע ינימש םויב

 ירורפ םיאלוממה ,בורכ ילע םילכואו םיפטוח .ותיב

 םהשכ םתוא  םילכואו םיפטוח ,ןמושב םינגוטמו רשב
 -טוח ףא .תווכיהל תובשחמ םהיתותפשו םיחתור דוע

 רחא סוכ ,תושודגו תואלמ ןיי תוסוכ םיתושו םיפ

 םהילע הרבע, רבכש העשב ,תרחואמ העשבו .סוכ

 ,"אלוליהב,כ ולוכ םלועה לכ םהל המוד רבכו "סוכה
 -לוד תוקובאו ,םהלש תשורחה"תיב לעב תא םיליבומ

 םהיתורימז תולהצמבו ,ריעה תוצוחב ,םהידיב תוק

 תכירע,ל -- ותלפת"תיבל דע ותוא םיוולמ םהידוקירו
 ."תופקהה
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 ו

 : םילעופ יגיהנמו םיטלוב םינקסע ,םהיניב .רלה ןושמש 'ר לש תותילטל תשורחה תיב ידבוע
 .1930 תנשמ אוה םולצתה .םירחאו גרבנלא השמ ,רביול המלש ,רקאה ,קילאפ הדייז ,טארנזליה גילז |
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 תושדח תורימז

 ,םוי םוי ,תוטעמ"אל םינש ידוהיה לעופה בצינ

 העשבו .ולונ ינפל ,ותומימתב ,ברעה דע רקובה ןמ

 לש םיתילטו תולודג תותילט תוגרוא ויתועבצאש

 -חמו תולודג תובשחמ וחומ םג בשחמו בשחמ ,םינטק

 יתסנרפו המועזו הזר יתרוכשמ םנמא, :  תונטק תובש

 ,הבוטל וז םג תאז לכב ...דואמ תמצמוצמ ,תמצמוצמ

 ,רלדנס אלו טייח אל ןה ...הדות הואנ ךרבתי ומשלו

 דבלמו ...םיתילט גרוא אלא ,ינא חפנ אלו רגנ אל
 "..השודק םג הב שי ,איה הלקו היקנ הכאלמש

 ותדובעלו ולעפל ידוהיה לעופה םיכשמ ,ןכ יכ הנה

 לע ןנואתה ילבו רמרמתה ילב ,םיבר םימי ברע ידע

 םידוהיה םילעופה םגו ,םינתשמ םינמזה םלוא .ולרוג

 "דח םירופיצ .םהמע םינתשמ םיתילטל הגיראה תיבב

 תורימז ןהיתויפבו ,בר קחרממ ,קחרממ ואב וסט תוש

 : תושדח

 -צוסה הגלפמל תקחשמ העשה הליחתה רבכ אל הז

 -וצרה םהל הרתוה רבכ אל הז .הירטסואבש תיטסילאי
 םהירבח תא ץבקל ,םהישעמ ושיחה ורהימ המהו .הע

 רשא תונקתה יפ-לע ,תחא הדוגאל םיחדינהו םירוזפה

 תוצראב ,םהיתודוגאל םתגלפמ הנקיתו הקקח רבכ
 ..הרטעעמה ,תהי .;חנוש"

 םיתילטל הגיראה תיב לא םג יכ ,אלפ הז וארו

 דוח ךרד סנכיהל םזילאיצוסה בנגתמ הימולוק ריעב

 -שמ ויצחו דיסח ויצחש ימ ,ריעצ שיא :םיקדסו םיר

 דחאב אב ,וחומב רקנמ רבכ שותי הזיאש ימ ,ליכ

 םייח קבשש םילעופה דחא לש ומוקמ אלמל םימיה

 םירבדמה שארל הרהמ דע ריעצה הז היהו .יח לכל

 תרבוד השדח חור .הגיראה-תיבב "הסיעבש רואשל,ו
 םילעופה םהל םידמוח .השטולמו הדח ונושלו וב

 -ונ טאל"טאל םלוא ."ותופסלפתה, לע ןוצל הליחתב
 .שגרנ םבבלו רחרחס םשארו וירבדל ןזוא םה םיט

 -דחו ותדובעלו ולעפל םימיה דחאב ריעצה הז אב

 הדוגא הדסונ ,הריבה הניווב יכ ,עידומ אוה .ויפב הש
 תא ךאו הילא םיחפסנה םילעופה לכ בצמל תגאודה

 תפדעה .א :היתונקת ןה ולאו .תשרוד איה םתבוט

 הנומשל םתדובע תלבגה .ב ;:םלעפ יפ"לע םתרוכשמ

 "ורחה"תיב לעב תובייחתה .ג :רתוי אלו םויב תועש
 ,ואולמב ול בוקנה ורכש תא לעופ לכל םלשל תש

 וחוכ ןיאו הלחמ וזיא והפקתת םהבש םימיה דעב םג

 -ורחה"תיב לעב שקעתהב .ד :ותכאלמ תושעל ותא

 םילעופה לכ םיארוק ,וילעופ ןוצר תושע ילבל תש

 -ניווה הדוגאה תפוקמו -- התיבש תחא העשב דחי
 םא דע ,השירפה רכש ,םרכש תא םה םילבקמ תיא
 .םהיתולאשמ לכ אלמל תשורחה"תיב לעב הצרתי

 -םונצו המוקדהבג ידוהי שיא םיתילטה יגרואב היה

 -בעו רוחש ונקזו םימוחש םיכוראה וינפש ,רשב
 תובג ; םימעזנ וינפו ולּונ ינפל םויה לכ דמועה ,רעיש

 הנותחתה ותפשו תודרומ תורוחשהו תובעה ויניע
 ידוהיה ותוא עמוש .ויניש ןיב דימת איה תאבחנ ומכ
 -צע לכב םואתפ התצנ הבהל שאו ריעצה ותוא ירבד

 .םיקרב תוזיתמ תומוחשהו תולודגה ויניע יתשו ויתומ

 .המחלמל ךורע רוביגכ ,ההבוג-אולמ ותמוק תפקדזמ

 הזה ןיינעה לכ תא םילעופה וירבחל אוה ריבסמו

 .בוסוק ידיסח לש חסונה ,ןל דחוימה חסונה יפילע
 -יתבמ דחא לא ,ברעה ותואב ,הפיסאל םתוא אוה ארוק

 הדבכו הרוחש הננע תנכוש הליפתה תיבב .הליפתה

 חתופו המיבה לע םואתפ אוה רתנמ .וינפ לכ לע

 דארה אוהו -- שדוקה ןורא תותלד תא תודעור םיידיב

 -בצא עגמב םיעבשנ ,םילעופה רתי לכ וירחאו ,ןוש

 ,תחא הדוגא םלוכ תושעהל ,הרותה רפס לע םהיתוע
 ."םלוכ ןוצר דחאהו דחאה ןוצר םלוכ תושעל,

 םויב ,ב"נרת 'ה תנשל ץיקה תומימ םימיה דחאבו

 די ילוורשב םיתילטה יגרוא לכ םואתפ םיחומ ,ברש

 תא שובלל םירהממ ,םחצמ לעמ העיזח תא םנימי

 -קמבו -- םשאר לע םחיעבוכ תא םישלו םהיתוטופאק
 .הגיראה תיב תא דחי םלוכ םיבזוע םהידיב םהיל

 רשוכ תעש

 ,* שיונתלל ,קמולוק תעצ םיזקלשה- יגרוא- םירהממ
 ריחו -- םשאר לע םהיעבוכ תא םישלו םהיתוטופאק

 תיטסילאיצוסה הגלפמה .החקרמכ הניו ריעה הת

 .!םיקוצמה תא םילאראה וחצינ הנה :תואיג השבל

 רדח רבכ אוה ...ויתועירי ביחרה םזילאיצוסה הנה

 חרזמב רשא החכשנ הניפב םידוהיה בוחר לא םג

 ! הירטסוא תכלממ

 הלומעת רידאהל םהיטהלב םיטסילאיצוסה םישועו

 ,ןקזהו תואיפה יכורא םיתילטה יגרוא תא םימלצמ

 לעממ םהל תויולת תונטקה םהיתותילט לש תויציצהו

 שאר יחוחשו בג יפופכ םידמוע םהשכ .,םהיסנכמל

 -כאלמ תא םתושעב תוזיזפ םהיתועבצאו םהילּונ ינפל

 ,תשורחה-תיב לעב לש ופוצרפ תא םה םימקעמ .םת

 תבשויה הקולע תומדל ,בוהצהו ךוראה ןקזה לעב

 -צומו תצצומו רועפ הפב םיללמואה םילעופה יבג-לע

 וללה תונומתה תאו .העבוש עדת אלו םמד תא תצ
 ףא ,הניו ריעה תובוחרב םילתכה לע םה םיקיבדמ
 .תונוש תונידמב םתדוגא יפינס לא ןתוא םיחלוש

 ,תחא הגלפמ דוע הנו ריעב םהה םימיב התיהו

 .האב בורקמ הז איה םג רשא ,ןויצ-יבבוח תגלפמ

 ,התרבח לש הנברוחמ אלא האלמתמ תחאה ןיא ומכו
 -הל ,ןתורחתב וז תא וז וללה תוגלפמה יתש תוחגנמ

 .םידוהיה בוחרב הדיחיה תטלשה תחאו תחא לכ תוי
 םקניהל רשוכה תעש םיטסילאיצוסה התע םיאצומ

 -לו םטינקהל ,םתובבושב ןכ םח םישועו .םהירחתמב
 ףוצרפה חצמ לע םה םיקקוחו .םחיר תא שיאבה
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 ןגמ, תומד םיתילטל תשורחה תיב לעב לש םקועמה
 .ינויצ אוה שיאה יכ תואל הז תויהל -- "דוד

 ולכאי קלהחב קלח

 -קוד איהה תעב היה .ןויצ-יבבוח הנחמב ןואש םק
 ינויצ ןועובשדוד הניו ריעב ךרוע םיובנריב ןתנ רוט

 6128(56105ת21) "ימצע רורחיש, םשב תינמרגב

 םשב ,תירבעב ינויצ ןועובש"וד ךרוע ינאו ,(סהסמ
 ןוילג) ונותיעב אוה םסרפמ .הימולוק ריעב ,"םעה,
 תישאר התיה .ילא יולג בתכמ (ב"נרת תנשל זז

 ילעופ לע העבש יפ ינללהלו יל תוקלחב תישל ורבד

 יארוק לכ לע "יתלשממ ךופשל, לודגה יחוכ לעו

 דייה, : הרמו הלודג חרעג יב אוה רעוג ףוסבלו ,ירבד
 ךירוגמ ריעב םיתילטה יגרוא תא תתנ המל !ןכת

 תא תוטהל תמדקה אלו םזילאיצוסה תשרב דכליהל

 "+ תוינויצל םבבל

 -יעב לאושה אוה יאניווה ךרועה םא יכ ,ןידה ןתונ

 יאמולוקה ךרועה לע הבוחה ,הצרמנ הלאש ונות
 ,ינא םלוא .הכלהכ הבושת וגותיע ב בישמה תויהל

 ןה .דואמ ךובנ ,ךובנ יתייה ,ידיב יטע תא יתחקב

 ןב ,התאו :חנומ ומוקמב יאניווה ךרועה לש ודובכ
 ראבל הסנת ,חומ לעבו התא שפנ לעב םא םג ,םדא
 ,"חרזמב םולח האורו ברעמב בשוי,ל בטיה ראב
 המו ריעה הימולוקב תשורח-תיב לעב לש וביט המ
 "חשעמ ישנאו םידיסח, םיטסילאיצוס לש םביט

 -וקב םיתילטה יגרוא :םימורע ןושל יתרחב ןכ לע
 -עפ שולש דיגהלמ "םתתיבש,ב םג וקספ אל הימול

 וניניע הניזחתו, הרשע"הנומש תלפתב םוי לכב םימ
 ."םילשורי הנבו, -- ןוזמה תכרבבו "ןויצל ךבושב
 יצחב הזה םויח דע םיכרועה םיטעמ אל םהב שי םג

 תולג לע עמד תוגלוז םהיניעו "תוצח ןוקית, הלילה

 -היב עגנ אל םזילאיצוסה .הניכשה תולג לעו לארשי
 אולמכ וליפא םילשוריו ןויצ לע םהיעוגעגבו םתוד
 היחי םדבל םיעוגעג לע אל תאזכ תעל םלוא .המינ
 תפב יד םירמוא םניא תאזכ תעל .לארשימ םדאה
 םג הקקוש "תאטוחה, םשפנו ,םתדובע תיחמ ,הברח
 וב חורמל םפטלו םהישנלו םהל תויהל ,האמח טעמל
 םג םליצהל םכבבל םע שי םא ,ןכבו ..םתפ תא

 בוט ךא ,"בער תפרח,מ םגו "םזילאיצוסה תפרח,מ
 ,לודגראל ,ףסכ םוכס םהל חולשל ורהמת םא ושעת

 ובש ,םיתילטל הגירא תיב ירישכמ הנקמל שורדה

 דחאה :םתרוכשמב םג םתדובעב םג םלוכ ופתתשי
 .טיעמי אל ינשהו הברי אל

 דננידרפ תרות לע אל םינורחאה םירוטה תא יבתכב
 לבא ,יתנעשנ סקראמ לראק תרות לע אל ףא ,לאסאל
 םשב ,וטאצול דוד לאומש לש ירבעה ורישב יתרכזנ
 .יתביתנל רוא היה אוהו ,"ולכאי קלחב קלח,

 יתצעב היה אל יכ ,תמאה ןעמל ,דיגא תאז םג ףאו

 -חב יכ ,הבוח תבוח ידי תאצל ידכ אלא "המכוחמ,ה
 הבשחמב עגר ףא הלע אל ןוילגה לע התוא יתולע
 .הילא םבל תא ומישי הניווב רשא ןויצ"יבבוח יכ ,ינפל
 רפסב הבותכ הנניא תאזכ הכימת תבוחש דבלמ ןה

 יריתע לע םתעפשהו -- קיר םסיכ אלה ,םהלש תונקתה
 .הטעמה ןמ הטעמ םהה םימיב התיה לארשיבש ףסכה

 תומדב "הצצפ,ה תאז תממותשהו אנ ועמש לבא

 תספדומו החצ תירבעב רוחאו םינפ הבותכ רינ תסיפ
 תאז ;"םעה,ב ןבל יבג-לע רוחש תועבורמ תויתואב

 הניול דע ףעיב ףועל "'רתי לע יתננוכ,, רשא ,הצצפה

 ריעב סופדה שבכממ ריהב םויב החקלתה ,הריבה

 תוניפ לכב זחאתו "הזוזעו הארומ, לכב הימולוק

 .םיתילטל הגיראה תיב

 םיאניווה םידוהיה יכ .קפס לכ ןיא ריעה הימולוקב
 אולמ הילע םה םילפונ ,תאזכ "האיצמ, םתוארב

 ,םידלישטורה ירוגמ ריע איה הריבה הניוו ןה ...םתמוק

 ,"םילד לא-תלכשמ, הצע וזיאל םימיה לכ םיפצמ םהו
 ..הל עומשל שושמ לכ לע םישש םהו

 הרשפ סישוע

 אב רשא ןושארה תשורחה"תיב לעב םויב וב היה
 יזיעה לע ,תוכר םג תושק םג יתא רבדל ילא
 התא םגה -- :ותסנרפ חפקל יליאוה לעו
 ...? םירשוקב

 םויב םיעדוי םניאש .,"םישפט,ה םיאניווה לע

 ןיב םיעדוי םניאו ןבלל תלכת ןיב ריהבו הצ

 תינק התא לבא ...אלפתמ ינא ןיא םלאמשל םנימי

 לכ םיריהנ ךלו ךנה ונריע בשות אלה התא ,המכח

 שוכרה, אוה המ עדת אלה התא ;ונתדע ישנא ישעמ

 ..םיתילטל הגיראה תיבב יל יתישע רשא "לודגה

 הז הנה :ידמע סומכ דוס תולגל ינא יאשר ךינזאב
 הבר הינודנל .הריכבה יתב תא יתכדיש הנש ינפל

 גח ירחאש תבשל לבגוה הנותחה ןמזו .יתבייחתה אל

 דחה תא תוחדל סונא יתייה ....ינא ...ינאו .תועובשה
 -מא דגנכש דצה ינפל יאיצמהב ,רחואמ ןמזל הנות

 דיגא ,ךל קר ,ךל םלוא ...תונוש תואלתמאמ תואלת

 ידי ןיא רשאב ,ינא יוחד אלא החוד אל יכ ,תמאה תא

 ,עדוי ינאו ...האולמב הטעמה הינודנה תא קלסל תגשמ
 ףא רתווי אל אוה .בבל-השק שיא אוה ןתחה יבא יכ
 ...הנטק הטורפ לע

 ןקזה לעב יפמ םיאצוי הלאה םירבדה תא יעמושב
 תורעש םשדיא הפדיא וב וקרוז רבכש ,בוהצהו ךוראה
 לק קוחש ףא תולעה ילבל יחוכ לכב יתקפאתה ,הביש

 -ידנב ותנומא תמות יכ ,אוה ךופהנו .יתפש לע לקה ןמ
 יתדמעה ינאו ,ןוצר ינתעיבשה םיאניווה םידוהיה תוב
 הנומאב ינא ןימאמ -- :ול יבישחב שאר דבוכ לש םינפ

 רבדה ךממ דבכ תאזכ תעל יכ ,ךירבד םינכ יכ ,המילש
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 הדוהי יפלאב ריעצה יל לבא .הפוחל ךתב תא סינכהל
 םירוטפ תאזכ תעל יכ ,המדנ לארשי תובברב ןטקהו

 תמדוק םהל ."הלכ תסנכה, לש הווצמה ןמ םילעופה

 יכ ,דחכת אל ןה ..םפטו םהישנ תא סנרפל הווצמה
 ךתיב ינבו התא םג םילכוא הגיראה תיבב ךתרוכשממ
 תא קר ,תאז תאו עבוש ל תיברע תפו תירחש תפ

 ..םתיב ינב ןעמלו םנעמל םילעופה םג םיצפח תאז

 םהידעלב יכ ,עגרל ףא חוכשל אלו רוכזל ךילע ןה
 תחא תילט ףא .היה אלכ ךל רשא הגירא תיב יהי

 דמו תנקותמ ךדי תחתמ איצוהל ךל רשפא יא הנטק
 םוכס םהל יהי קר םא ,ךידעלב ,םהל לבא .תללכוש

 ...רשפאו רשפא ,שורדה ףסכ

 תא :גנודכ תשורחה תיב לעב ךכור ,ירבד עמשמל

 הרשפ תושעל הפיימ אוה יחוכ תאו אלממ אוה ידי
 לככו יחור לע הלעי רשא לככ םילעופה ןיבו וניב
 .ידי לאל יהי רשא

 .ץצופתהל יצפח בשיח םילעופה עלס לא אקוד םלוא

 "ןבל יבג-לע רוחש תועבורמ תויתואב תספדנה, יתצע

 עבשו םיעבש דודמל וימינ תא הרגתו ,םפא לא האב
 לעב ןימאה רשא לככ םתמותב ונימאה םה .םימעפ
 רהתמותב םהלש תשורחה-תיב

 ת ע ל בושל םתוטהל ידיב יצפח חילצה למע בורב קר

 .םתדובעלו םלעופל תאזכ

 (10.6.1934 "רבד,)





 -הימולוק

 ינויצ זנרמ

 היצילגב



 , ןמריוש .א

 תינוי'צה העונתה תישארב
 תוגלפמ ,םינוגוא

 המלש ר"ד עדונה אפורה :זא ודמע העונתה שארב דמה יהלשב רבכ התלועפ תא הלחה תינויצה העונתה

 "יחבב .יממע םאונו טסיצילבופ ,שיביוט לבילו ,קהנזור דסונש "לארשי תיב, ןודעומ הז היה .הרשע"עשתה הא

 1897 תנשב סנכתנש ,ןושארה ינויצה סרגנוקל תור .םיינויצה םידהואה תא וביבס דכילש ,ןמזה ותואב

 קהנזור המלש ר''ד סהיניב ,ןושארה ינויצה סרגנוקה ירבח
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 ,הטמלמ היינש הרוש -- הימולוק ישנא סהיניב ,היצילגב םינויצה ינושאר

 ןרוקלזה לאכימ -- ןימימ ישימחה ,תיעיברה הרושב ; שיביוט לבייל ןימימ ינשה

 המלש ר"ד -- הימולוק םעטמ ריצכ רחבנ ,לזבב

 לש לעופה דעווה רבחל וב רחב סרגנוקהו ,קהנזור

 לש םבל בחר ,ןכ יכ הנה .תובשייתהל ידוהיה קנבה

 ותוא לש תוינמ ושכר רשאכ ,םינויצה הימולוק ישנא
 .קהנזור המלש ר"ד לש ותמיתח הססונתה ןהילעו ,קנב

 -לע דסחב ןלמעותו קירבמ םאונ היה שיביוט לבייל

 שידיי" ןועובשה תא רואל איצוהש אוה אוה ,ןוי

 עדונה ורוביח תא תוירבע תויתואל קיתעהו "טאלבנכאוו
 םינשב ."םידוהיה תנידמ" לצרה באז ןימינב ר"ד לש

 םוקמ תא שיביוט קיתעה 'כח האמה לש תונושארה

 .ונותע תא רואל איצוהל םש ךישמהו ץיבונר'צל וירוגמ

 ךותב םיימינפה םיחוכיוב ליעפ לבח םג חקל שיביוט

 .תינויצה העונתה לש יאצילגה ןוגראה

 ינויצ ןוגרא הימולוקב דסונ 1920 תנש תליחתב

 רקיעב הקיז ואצמ וילאש ,"ןויצ יריעצ, םשב ףסונ

 .תינויצ העדות ילעב רעונ ינב

 תונויצה יפיטמ

 -שה תניחבמ םימושר ויהש םישנאה רפסמ יכ םא

 "ןויצ יריעצ,בו "לארשי תיב,ב תינוגראה םתוכיית

 ילבמ .ללכה תדהא םהל הנותנ התיה ירה ,טעומ היה

 .קחבומה ינוגראה ויוטיבל אובי רבדהש

 םישנא תינויצה העונתה לש הקוזיחל ומרת תובר

 תיתרבסה הדובע ולהינש ,"םיפיטמ, םשב םינוכמה

 ןוסמהרבא ףיטמה לש ותעפוה בטיה יל הרוכז .הפנע

 דזמה וימואנב םישרהו הימולוקב תרכינ הפוקת ההשש

 .ויתופיסאל ורהנש םעה ינומה תא םיריה

 יפלו הליחקה דעוול תוריחב ומייקתה 1906 תנשב

 הלאה םידעוה תא "שובכל,, -- לצרה ר"ד לש ויתויחנה

 המישר םינויצה וגיצה -- תויממע תוליהקל םכפהלו

 ריהקה לש הייפוא היה תעה התוא דע .תדרפנ תיאמצע
 -תמו םיללובתמ לש םתוזכרתהל דקומו יוויסרגר הל
 יתרוסמה-יביסרגרה וקה ,ןכבו .הררשה ינפל םיספר

 רסיקה,, הנוכש ,גרבלזיו שרה-המלש הליהקה שאר לש

 ושרוי י"ע םג תוביקעב טקננו ךשמנ ,"הימולוק לש
 .ןייטשנקנופ ףסוי

 תואצות תוינויצה תועונתל ואיבה אל תוריחבה

 רנמ תוריחבה תטישו "העדה ילעב, ץחל יכ ,תוטלוב
 קר .םירכינ םיגשיהל עיגהל תורשפאה תא שארמ וע

 היהו הליהקה דעוול סנכיהל חילצה קהנזור המלש ר"'ד
 .הנושארה םלועה-תמחלמל דע ידיחיה "רנויציזופואה,

 לאושיל תמייקה ןוקה ןעמל הלועפפ

 ןרקה ןעמל הלועפל השדקוה תדחוימ בל"תמושת

 דוממה .לארשיל תמיקה ןרקה איה אלה ,ונלש תימואלה
 ףרש הפיל-דלופואיל ,תימואלח ןרקה לע תע התואב הנ

 לככ ושע (רלצ םהרבא דחוימב טלב םהיניב) וירזועו
 דבלמ .ןרקה ןעמל תוסנכהב תוברהל ידכ ,םתלוכי

 -דנתהב תומורת ,תונותחב ןוגכ ,תויתרגישה תולועפה
 הימולוקב גהנוה ,'וכו תיז יצע תעיטנ ,בהזה רפס ,תוב
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 םימיה, תארקל : תרכינ החלצהל הכזש דחוימ "לעפמ'
 הכרב יסיטרכ םע ימצע ראוד ףינס ןקתוה "םיארונה
 םיריעצ םירבח ידיב וקלוחש ,ל"קקה ילובב םיקבדומ

 דור הניחבמ םג אלא ,תירמוח הניחבמ קר אל ומרתו
 ךיישל םג רשפא םיעובקה םיעצבמה םתואל .תינח
 הלא תוגיגח .הנשב הנש ידמ גוחנש "םיבכמה גח, תא

 ןהילא וכשמו ידוהיה בוחרב יזכרמ עוריא תויהל וכפה

 .םיגגוח לש בר להק
 םהבש ,"יבניוט, ימלוא ובשחנ ,רחא עובק ערואמכ

 תואצרה ףרוחה תנוע לש תותבש יאצומב ועמשוה

 לש בר להק םהילא וכשמ הלא םיעוריא .תוניינעמ
 ןיב .ןיינע םהב ואצמו םהילא הקיז ושחרש ,םירקבמ

 ,תירבעב -- ןיניירב ןבואר :ויה ופתתשהש םיצרמה
 טריו השמ ר"ד ,רנלק ןואיל 'פורפ ,םיובנריב ןתנ ריד

 .שידק ןמרהו
 המלש ר"ד חצינ ברעה לש ימשר יתלבה קלחה לע

 רפסמ ותויהב ,ישיא ןפואב ומצע תא ףתישו קהנזור
 .תוידוהי תוחידבו תוצלה לש קירבמ

 תישארב רבכ האיצוה ונריעב תינויצה תורדתסהה
 -ילֶאּפסקלָאפ עשידיי יד, םשב שידייב ןועובש הכרד

 לש ותכירעב (תיממעה תידוהיה תוינידמה) "קיט

 .ןורטאית יבבוח לש גוח םקוה ןכ .סקל השמ
 ,ונריעב "יחרזמה, תעונת הדסונ םרט הב ,תע התואב

 -לכה תינויצה תורדתסהל םידרחה םינויצה וכייתשה
 "יחרזמה, לש תימלועה תורדתסהל היה ,םנמא .תיל
 קסע אוה ךא ,טכהנדפ עשוהי םשב ,הימולוקב גיצנ

 םינויצה ברקב יחרזמה לש לקשה תצפהב רקיעב
 -סאל ותעד תא ןתנ אלו ,("םיסקודוטרוא,) םידרחה

 רעונל ינויצ ןוגרא היה תאז םע .םיינוגרא םיטקפ
 ףינסכ ,"ידרחה ינויצה רעונה -- רחשה, םשב יתדה

 השמ לש ותגהנהב ,הז םשב ימלועה ןוגראה לש

 םשב ולשמ ןוחרי רואל איצומ היה הז ןוגרא .דלפנזיו
 .תויצרא תודיעו יתש םייקו תירבעה הפשב "רחשה,
 -סונ רודגיבא לש םתמזיב דסונ הימולוק לש ףינסה

 .ןמריוש .או רלפוק ףסוי ,םואב

 וז העונתב ומייקתה תיללכ תינויצ תוליעפ דבלמ

 .לארשי םע תודלות ידומילל םיגוחו דומלתל םירועש םג
 ופרטצה וירבחו "רחשה, ןוגרא קרפתה 1903 תנשב

 ,הפוקת התואב .תונוש תוינויצ תוצובקל ישיא ןפואב

 םייזכרמ םיליעפכ ועדונ 1914 -- 1901 םינשב ,ונייה

 םישיאה ,םהיתוגלפמ לע ,הימולוקב תינויצה העונתב
 ,רגרב לטומ ;רלטרב הנוי ,רצזרטסוא ,רלדא :םיאבה

 (יייבוטידרק קזנויווז,,) יארשאל דוגיאה תלהנה

 ; גרוונורג לדנמ ,סקאל ר''ד ,סירק ילא ,גרבלזיוו דוד ,ומאה השמ ,טרבלג .מ ר''ד ,ףודייב ה'ציא : ןימימ םיבשוי

 ; רלגיצ .י ,רגרביינש השמ ,יטכשא הנוי ,ןמבואט השמ ,רדיינ חקורה ,רלטיק .מ ,גרבנירג ה'ציא ,סדרופ ר''ד םידמוע
 :ןרטשקילג .ס ,טארנזליה .מ ,םולבלגניר שרה ,רלאש ..מ ;רניב ףסוי ,רנייוו .מ ,רגניטא .י : (הלעמלמ)  תישילש הרוש
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 ,סדנרב השמ ,ןוארב ,רטיב בקעי ,רטיב (שרה) יבצ

 סחנפ ,רבאה דנומגיז ,טרבלג .ש ר"ד ,טרנילג השמ

 ,סקל השמ ,'ץיבוקבל השמ ,ץיבורוה עשוהי ,ץיבורוה

 םהרבא ,רוטקפ ר"'ד ,םואבסונ סוקרמ ,סקל קראמ ר"''ד

 -נזור ר"ד ,ןמראלק םירפא ,רגירק םהרבא ,רלהאצ

 ןרוקלזה לאכימ

 אפיל ,רטכש ךונח ,ךיירטשנטור לשיפ ר"ד ,ץנרק

 .םירחאו ,ףרש

 "נזור המלש ר"ד עבק ךרד רחבנ םיסרגנוקל ריצכ

 ,ינוריעה דיגמהו רגניז רי'ד םג רחבנ תחא םעפ םלוא ,קה
 .רבו קחצי 'ר

 תינויצה הלועפה תפונת

 -נוקל ריצ היהש ,קהנזור המלש ר"ד ,שיביוט לבייל

 ריצה היהש -- רגניז רד ,לזבב ןושארה ינויצה סרג

 ,סקל קראמ רד ,סקל השמ ,הז סרגנוקל ונריעמ ינשה

 ויה הלא -- רגירק םהרבא ,רוטקפ ר"ד ,טרבלג ריד

 תימואלה הייחתה תרושב תא ואיבהש ,םינושארה

 .הביבסהו הימולוק ידוהיל

 טנמלרפל ריצ םינש ךשמב חולשל הגהנ הימולוק

 םירעוסה םימיה ידה ינורכזב םירומש ןיידעו ירטסואה
 -תה וזיאב יל רוכז .תוריחבה לש ןייטעב ושחרתנש

 ןעמל הלומעת ולהינו הימולוק ידוהי ומחל תובהל

 ,ואקארקמ ןוהט עשוהי ר"ד ברה ,ינויצה דמעומה

 ורבח םע הימולוקל אב רשאכ והולביק דובכ הזיאבו

 ינרוכז .ולש תוריחבה םואנ תא תאשל דנאטש ףלודא

 ןוויכב םידוהי ןומה יתבר הפיסא רחאל ואצי דציכ
 העבצה-תואקתיפ ועבתו (היריעה) "טארטסיגאמ,ל

 תפקומ התיה היריעה .יפלקל וקפוס םרטש ,םתמישרל

 היהי רשפא יאש ידכ ,םישרפו םילגר ליח תודיחי
 שאר ןגס תושארב ,תוריחבה לע החצינש הדעוול תשגל

 ,םתלוכיבש המ לכ ושע םה .ןייטשנקנופ ףסוי ,היריעה

 םלוא ,ינויצה דמעומה לש ותריחב תא עונמל ידכ

 ףוריחב םחלו המיזמה םע םילשה אל ידוהיה רוביצה
 .חהלכסל ידכ שפנ

 ורעתסה ,טארטסיגאמה ינפל הנגפהב םיפתתשמה

 ;םהידעב רודחל וסינו םילייחח תוארשרש לע חוכב
 דע ,והובו והות ררתשהו םישרפה לע םינבא וקרז םה
 -שמלו ,הזמ ןייטשנקנופ ףסויל עידוה הדיחיה דקפמ יכ

 סקל .מ ר"ד ,קהנזור .ש ר"ד :בכרהב -- תידוהיה תחל
 תואקתפ תא ואיצמי אל םאש -- הזמ ,טרבלג .ס ר"דו

 .םוקמהמ וליח תא הנפי ,תועש 24 ךות העבצהה

 -ץמוא הימולוק יבשות וליג ומצע תוריחבה םויב םג

 תורמשמ רובעל םהילע היה רשאכ ,תפומל יחרזא בל

 םה .יפלקב העבצהל םעיגה דע ,ירטסוא אבצ לש

 וכלה ,םימויאהו םיצחלה לכ ףרח תאזה ךרדה תא ושע
 .יפלקב ושילשהל ידכ ,דיב העבצהה קתפ םע ןואגב
 ר"ד לש ותודמעומ התלעוה רשאכ ,1911 תנשב םג
 תוריחב תכרעמ הימולוק ידוהי ולהינ ,רפיצ ןושרג

 ינרוכז .ינויצה דמעומה לש ותריחב ןעמל הפונת תבר

 ול וקלחש לודגה דובכהו המישרמה םינפה תלבק תא
 .ולש תוריחבה םואנ תא תאשל ואובב ריעה ידוהי

 הפקה תיבל דעו תוביתנה תיבמ -- ךרדה לכ ךרואל

 -שנ ותעפוה םעו ףטו םישנ םישנא ודמע -- "הטיצ,

 ,תירבעב *"!רפיצ רד יחי, : תואירקה םוקמ לכב ועמ
 םיפיעמ םידליש דועב ,תינמרגב "!רפיצ ר"ד ךוה,
 .ותבכרמ ןוויכל םיחרפ

 תשורחה תיב לש הבכרמב עסנ ומצע רפיצ ר'ד
 לעמ ומואנ תא אשנו רלזיק הנוי תייווילב ,הריבל
 זע םשור וררוע וירבד ."הטיצ, הפקה תיב תספרמ

 ."הוקתה, תא ןומהה רש ומואנ םויסבו ויעמוש רוביצב
 .םשור-תבר תידוהי הנגפה וז התיה ,ןכא

 תמחלמה רחאל תולועפה שודיח

 ולחה םייחה רשאכ ,הנושארה םלועה-תמחלמ רחאל

 ימוקמה דעווה שדחמ םקוה ,ליגרה םלולסמל בושל
 ר"ד :אבה בכרהב ,הימולוקב תינויצה תורדתסהה לש
 לאכימ ,ר"ןי -- סקאל ר"ד ,דובכ אישנ -- קחנזור .ש

 .א ,רש המלש ,טרבלג .ס ר"ד ,ריכזמ -- ןרוקלזה
 ,סברק הדוהי ,לססה .מ ר"ד ,ןמראלק .י ,רטיב .י ,רגירק

 השמו ףפונק קרמ ר"ד ,גרוונורג .י ,םולבלגניר םייח
 .רגרביינש

 -עו וב ומקוהו שדחמ חתפנ "לארשי תיב,, ןודעומה

 תוברתה תדעו .הפנע תינויצ תוליעפב וחתפש תוד

 דומילל םיסרוק ונגרוא ובו האירקה םלוא תא השדיח
 ייבניוט, םלואב .ןרוקלזה .מו רטיב .י תכרדהב ,ך"נת

 -וקמ םיצרמ י"ע תואצרה תבש יאצומ לכב ומייקתה
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 הימולוקמ --- רגניז ר''דו ,ןרוקלזה לאכימ -- זכרמב םיבשוי .בובלב .ל.ק.ק תדיעו

 םתייחנהבו בובלמ םייזכרמ םיצרמ ואבוה ןכו םיימ

 המקוש .םיינויצ םיאשונ לע םייטילופ םיחוכיו וכרענ
 -הו הלודגה הירפסה םימיל התיהש ,תינויצה הירפסה
 .ריעב רתויב הרישע

 ןעמל תרבגומ תוליעפב הטקנ תיטילופה הדעווה

 -עת הלהנתה ןכו ידוהיה הליהקה דעו לש "ושוביכ,
 דואלה דעווב תערכמ העפשה תשיכר ןעמל יתבר הלומ
 דבעידב הנתנו החלצהב הרתכוה רשא ,ידוחיה .ימ

 .תימוי-םויה הלועפב היתותוא תא
 ומתרגנ ,ינלופה (טנמלרפ) "םייס,ל תוריחבה תארקל

 רצה המישרה ןעמל הלודגה הכרעמל הימולוק ינויצ
 בר יכ הקלח תא המרתו ,1 היה הרפסמש תינוי
 ,ינלופה טאנסלו םייסל םיינויצ םיריצ לש םרוגישל
 ןואיל ר"ד לש ותגהנהב ,("ולוק,) "גוח,כ ועדונ רשא
 .ךייר

 תוימואלה תונוקה תוליעפ 9

 -כנו שדחמ ןגרוא תמייקה ןרקה לש ימוקמה דעווה

 תויורדתסהו תוינויצה תוגלפמה לכ לש םיגיצנ וב ולל
 -כה עצבמ החיה -- וכרד תישאר .ריעב ינויצה רעונה
 וכרענ הז ירחא .ידוהי תיב לכב הלוחכה הספוקה תסנ

 דזמה הבשומה ןעמל דחוימבו .םיפסכ ףוסיאל םילעפמ
 דגמל "חרפ ימי, ונגרוא ;"דנאטש רפכ,  תיאצילג"חר
 וכרענ דעומו גח ימיב .תורחא תוחמשבו תונותחב תויב

 'כב ."םירדנ, תרוצב המרתה ילעפמ תויסנכה יתבב

 -ואית ר'ד הנידמה הזוחל הרכזא ךורעל וגהנ זומתב
 רעי,ל שדוק ויה םלואל הסינכה ימדו ,לצרה רוד

 | ."לצרה
 ."ינויצ ראוד, לש הטיש הגהנוה הנשה שאר ינפל

 יסיטרכ קלחל םמצע לע ולטנ םיינויצה םיטנדוטסה

 תומוקמבו תמייקה ןרקה לש לוב םע םיבשותל הכרב
 -שמל "ןבלדתלכת, ראוד תובית ודמצוה ריעב םינוש
 .הלא הכרב יסיטרכ חול

 -תה תורעק תסנכה יתבב וחנוה םירופכה םוי ינפל
 -עונ םתסנכהש ,םיגורתא ורכמ תוכוס תארקלו המר

 תיבגמ הנגרוא טבשב רשע השימחב .תמיקה ןרקל הד
 הכונח ימיבו ץראה תרצותמ תוריפ תריכמ י"ע הלודג

 תוליעפה הגישה ,םימיל ."הכונח ימד,כ תומורת ופסא
 לע ולטוהש תוסכמה לע ולעש םיאיש ל"קקה ןעמל

 רצותב ורבעו העונתה זכרמ י"ע תימוקמה תורדתסהה
 םיגשיהל הכרעה ךותמ .תורחא םירע לע םהיתוא

 תואישנב םיבשומ ינש הימולוקל וקנעוה םידחוימה

 יבגה י"ע וב תגצוימ התיה ונריעו ,יזכרמה דעווה
 .ןרוקלזה .מו ץיבורוה

 .ס ר"ד :בכרהב ,דוסיה ןרק לש הדעו םג המקוה
 ,ןגריאש ,ריכזמ -- ןרוקלזה .מו ר"חי טרבלג

 "רשעמ, תרוצב המרתה ,םירחוסה תכשל םע דחי
 | .דוסיה ןרק ןעמל
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 לארשי ץרא ןעמל הדעווה הייואר דחוימ ןויצל

 ןיבמ םיבר .היילעב הלפיטש ,("עיסימָאק רעניטסעלאפ,,)
 יאצוי לש דעווה יליעפל ויה הלאה םינושארה םילועה

 .לארשי ץראב הימולוק
 היה "רורד, תיביטרופסה הדוגאה לש הנוגרא םג

 לש ותגהנהב ,ריעב תינויצה תורדתסהה לש הדוסימ

 ,תוינויצה םישנה ןוגרא שדחמ םקוה ןכ .סרר ףסוי

 .תורחאו גיגוג ,ץיבורוה :תורבגה םע שארב

 לעש "יחרזמ, תעונת םג ריעב הדסונ תע התוא

 ןורכז רבחמ) םימואת יבצ םייח ברה :ונמנ הידסיימ
 ,םיובסונ ,לדנמ ףסוי ,ספרק הדוהי ,(םינושארל

 .רטכש ךונחו ואדנל

 הדימ הנקב "תודחאתה,ה תעונת לש התמקה םע

 הדחיא רשא ,הימולוקב םג התחולש הנגראתה ,ימלוע
 -סהב רתויב םיליעפהו םיבוטה תוחוכה תא הכותב

 םייח :ודמע השדחה העונתה שארב .תינויצה תורדת

 לפוק ,רגרביינש השמ יגרוונורג הדוהי ,םולבלגניר

 תורושה בתוכו ןמריוש םיחאה ,ףפונק .מ ר"ד ,גיגוג
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 -ויצה תורדתסהה לש הפנעה תוליעפה תובקעב .וללה

 םיצולח לש תכרובמ היילע ימי םג ואב הימולוקב תינ

 -כואה ברקב תובהלתהו תושגרתה הררוע רשא ,י"'אל
 .היתובכש לכ לע תידוהיה היסול

 הנידמה הזוחה לבא

 -ידמה הזוח ,לוגדה ונגיהנמ תומ לע הרמה העומשה

 םשור ונריעב םג הררוע ,לצרה באז ןימינב ר"ד הנ

 -דויה ,םינויצ קר אל .שפנו בל ביאכמ ,דואמ אכדמ
 וארק ,לארשי תיב תא דקפש ,ןוסאה בר המ םיע

 רבד רשא ,לודגה ןומהה םג םא יכ ,דפסמלו יכבל

 וינזאל עיגה התע הז קרו ,תונויצו ןויצ םע ול ןיא
 לבאתה אוה םג ,ונל דבא רשא ,הזה לודגה םדאה עמש

 : הייאר דע לש תכמסומ תודע ירהו .הרמ

 ונתדע להק ישאר וקיבדהש תורוחשה תועדומה
 -וחשה םילגדה ,ונריע תוצוחב הפ תוינויצה תורבחהו

 דויצה תורבחה יתבו תסנכה תיב לע םיססונתמה םיר

 ,תושפנה תא וריעסהו תובבלה תא וררוע ,הפ תוינ
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 םעה לכו ,םידוהיה לע דרי דבכ לבא יכ םיעדוי לכהו
 .לארשי תיבל הדבאש הלודגה הדבאה לע םיכוב

 עובשה 'א םויב ופסאתה ,להקה ישאר תאירק יפ לע
 םישנא ינומה ,םינומה ברע תונפל תיששה העשב

 לא הפמ תורזעה הנאלמתו הפ תסנכה תיב לא םישנו
 לע הלע ד"באה סיקלעמש והילדג 'ר ןואגה ברהו ,הפ
 םישיערמ םירבדבו שא תובהל בצוח לוקבו הממה
 דבאש ,לודגה ידוהיה לע רמ דפסמ אשנ םיררועמו
 לארשיב ונל לצרה המ םייח םיעבצב ראתיו וונל

 תד שאב .ותומב ונדבאש ,הדבאה הבר המו םימעבו
 תביחלו ןויצ תבהאל םיעמושה תובל ברה ריעה שדוק
 ןזוא רסומל ריעה םידיפלכ םירעוב םירבדב .םילשורי
 ושחכתי לבל ,םימעב וללובתי לבל ,ונמע ינב יריעצ
 ארקנ 'ה םש יכ ,ץראה ימע לכ וארו" ,םתבצחמ רוצל

 ,ד"סרת באב 'ג) 14 'לג ,א הנש ,הפצמה ךותמ

 לאכימ) היכימ : חמותח המישרה .5--4 'מע ָ,,(4

 .(ןרוקלזה

 רזל-ןריאמ םחנמ

 לוגד ,שדוקב רדאנה רדענה השע רשאכ ."םהילע

 ירבע, רומאל שוב אל יכ ,דבל אל רשא ,הזה הבברמ

 ,תראפתלו הלהתל ידוהי םשה תא םירה םא יכ ,"יכנא
 וינפ ורווחי אלו רואנה בקעי התע דוע שובי אל רשא
 דכו הלאכ םירבד "!יתלהת איהו ,יכנא ידוהי, רמאל

 קומע קומע ורדחיו םיפסאנה ינזאב ברה עימשה הלא
 :שודקח להקה לכ םשב וילא ארוק יננהו .תובבלה לא

 רמב רשא ,ןויצ יריעצמ םידחא םנמא ןה !רשיי
 םתעד הררקתנ אל דוע לובג לכ רבועה םנוגיו םשפנ

 אנתכ ודפסהב ברה היה יכ ,םיבר תונובשח ושקביו

 ,תורחא םירעל הלאה םיריעצה אנ וכלי ךא ..ריישו
 ודפסהב םש םינברה ולצעתהש דבל אל המש רשא

 יתלבל ,תסנכ תיב יתלד ורגס דוע םא יכ ,םכח לש
 םהילע .הזה לודגה םדאה שפנל הרכזה תושעל ףא תת

 .לארשיב םתומכ וברי אלש ,ללפתהל םינויצל שי

 -דע להק ישארלו הפ ונברל הבוט קיזחנו ואוב ןכבו
 םיחרזאה שארל הנשמ ,הדעה אישנ םשארבו ונת

 ,לודגה םדאה ךרע ריקוהל ועדיש ןייטשנקנופ ףסוי

 ...!ול יוארכ דבכ לבא ול ושעיו

 הימולוקב םינושארה םינויצה
 ןושארה סרגנוקה ינפל

 'ב ילבס לש ותיילע ירחא םייתנש ,1892 תנשב
 םיובנריב ןתנ ר"ד ףסא ,לארשי ץראל רזל הירא השמ
 -בח לש ףינס דוסיי ןעמל הימולוקב שיא םיששכ ל''ז
 ךשמב ךא ,תע התואב שממתנ אל ןיינעה ."ןויצ,, תר

 הפיסאה לע ריעב הליפתה יתב לכב וחכוותה המ ןמז
 םיריצה תיבל ומייקתנש תוריחבל רשקהב ,תאזה

 ,1894 ינויב 16-ב ,ונייה ,םייתנש רובעכ ;ירטסואה
 דסייל ל"ז שביוט (לבייל) הירא 'ר לש ודיב הלע
 -ארב םיבושח םיתב-ילעבו השעמ ישנא לש הדיעו
 תא םיברב ץיפהל ידכ ,ל"ז רספיצ ר"ד לש ותוש
 דותה תא חתפל -- היה םתרטמ דוסיב .ינויצה ןויערה

 -פסהו םעה תודלות לע תועידי ץיפהל ,תימואלה העד
 ;תירבעה הפשה תא חתפלו תויחהל ;תידוהיה תור
 .הב תובשייתהלו לארשי ץראל םידוהי תיילעל עייסלו
 : ןושארה ינויצה סרגנוקל םיריצ ינש חלש םקוהש גוחה
 המלש 'ר תאו ל"ז קהנזור המלש ר"ד אפורה תא
 .רגניז

 ,סבערק הדוהי :ויה תרכזנה הדיעוב םיפתתשמה ןיב

 .דועו ןזור קחצי ,ןטרוב השמ םהרבא ,םיובלוש השמ
 לש האירקה ינפל דוע תינויצ הרכה ילעב ויה םלוכ

 ואב םה .ןושארה ינויצה סרגנוקה ינפ ל ,לצרה ר"ד
 לע רומשל תימינפ הפיחד ךותמ תינויצ הרכה ידיל

 רובא ץראב םחתפלו ונלש םייחצנה"םיינחורה תורצואה
 דיג תא ןאכ ןייצל יאדכ .תירוטסיהה ונתדלומב ,ונית

 -פל שי לכ תישאר :הגלפמ תמקהל תיטמגרפה םתש
 לע תועידי תצפה ךרד תימואלה העדותה יתא חת

 ,תימואלה העדותהמ האצותכ .תורפסהו הירוטסיהה
 -שי ץראל היילעהו תירבעה הפשה לש דומילה ואובי
 ץראה ןיינבל םדוק םעה ןיינב :תורחא םילימב .לאר
 דהל -- לארשי ץראל תולעל דמועה ידוהי לש ותבוחו
 לארשי םע לש ולרוג םע ההדזמה ,ימואל ידוהי תוי
 .הלוגה תוצרא לכב וירוסי םעו

 -מו דמחנ שיא ,קהנזור .ש ר"ד תא תישיא יתרכה
 .ונתחפשמ אפורכ תופוכת ונלצא רקיב רשא ,דמול



 7 הימולוק רפס

 .יתתיכב ,היסנמיגב תינוציח הדימלתכ הדמל הנוי ותב
 תיתד ,הרישע התיה סבערק הדוהי 'ר לש החפשמה

 ןוכסיחה קנב ילהנמ לע הנמנ ומצע אוה וליאו ,הנכו
 -שממ רצנ .םירחוסה קנב ילהנמ לע םגו היריעה לש

 תרבח להנמ ,ישמ ךרבא .סרייא סונאובב יח היה ותחפ
 רפוסה לש וריכזמ ,"תירבעה הטיסרבינואה ירחוש,
 בבוחו עדמ ירפס םגרתמ ,בונושרג וטרבלא לוגדה
 .םירפס

 -הש ןשלב ,םיובלוש השמ 'ר לש ותלועפ םג העודי
 ייללכה םילמה רצוא, לעב ,תירבעה הפשה תעידי ץיפ

 המכב רפוסו ךרוע היה ."ירבע-ינמרג ןולמ,ה םגו

 לכימ לאיחי לש םגוח ינבמ ,רפס-יתב דסיימו ,םינותע
 ןעמל שפנו בלב רוסמ ,שוברבליז היעשי דודו ןמדייז

 .ינויצה לאידיאה

 דוצמה החפשמה לא בל תמושת ךושמל ינוצרב ןכ
 ןיטינומ הל ואצי אלש ,ןטרוב השמ םהרבא 'ר לש תני

 היסולכואה ןיב הביחלו הרקוהל התכז לבא ,תורפסב
 ריצנ ויה יכ םא) -- התורישע לשב אל --- הימולוקב

 לשב םא יכ -- (םיקנבה תודיעוב וז החפשממ םיג

 הלייב ותייער לשו ולש תובוטה תוישיאה ויתודימ
 גלפומ ןדמל ,קודא ידוהי היה השמ םהרבא 'ר .ל"ז

 תלעבו תינדמל ותשא ;םימכחל דעו תיב היה ותיבו
 ,תונושל המכב הטלש ,ך"נתב קרפ העדי ,בוט רבס
 .תפומל תיב תרקעו תינבדנ ,םדא לכל םינפ הריבסמ

 םהינב תא וכניח ,הלייבו השמ םהרבא 'ר ,םיינשה
 וגאד ףאו ,(תוירבלו 'דל) "ןטייל וצ ןוא טַָאג וצ,

 םג ;:שידייבו תירבעב םירומה יבוטמ ך"נת ודמליש
 םיעדמו תבשחמ תכאלמ ,תינמרגו תינלופ םתוא ודמיל

 אל םידרחו םידיסחכ .םייטרפ םירומ ידיילע םייללכ

 ועמשנ וב ,יתלשממ רפס"תיבל םהידלי תא וחלש

 תבשה םוי תא םיללחמ ויהו תורז תוליפת םויב םיימעפ
 .םירועישה תביתכב

 תחבושמה תוכיאב עודי היה "ןטרוב, רחסמה תיב
 םירצונו םידוהי ןבומכ ויה ויתוחוקל .ויטיהר לש
 ,םיהובג תוכלמ-ידיקפ: ,אבצ יניצק ,םהיניב :םידימא
 -יפתל םאתהב .םיסדנהמו םיאפור ,םירלבל ,םינוירטונ
 רתויו ,תונכב םהיתוחוקל םע וגהנתה ,תיתדה םתס
 החלצ ךכבו -- בוטה םמשל וגאד ,החוורל ופאששמ
 -דצה תורמל תירמוח תורישע םג וגישה רשאב ,םכרד

 וקינעהש רקיה ךוניחה תורמלו הבחר דיב ונתנש הק
 .םהינבל

 םהרבא 'ר לש ודידי היה ,ל'ז רזל ןמלק 'ר ,יבא
 .םידמולמ םידוהיב ושגפ םש ,ותיב יאבמו ןטרוב השמ

 ;םינדמל םע רבחתהל "השלוח, ל"ז יבאל ול התיה
 רוקמ יגש) ולש "טָאטש, יצח םנח ןתונ היהש ,ןאכמ
 לש תסנכה תיבב ,תובר םינש ךשמ (הבישי תומ

 באז 'ר ,עודיה קדקדמה לעבו ךנחמל ץינ'זיו ידיסח
 ברקל ידכ ,ל"ז (ץנארקנעזַאר קיווָאוו) םינשוש-רז

 .תוקספהה תעשב הרות ירבד לע ותיא חישהלו ותוא

 ,השמ םחרבא 'ר לש ותיבל םג סנכנ היה וז המגמב
 קחצי 'ר ,הימולוקמ דיגמה םג תורידת סנכנ היה םש

 .ירוטירה ונורשכבו ותונדמלב עודיה ,רבו

 תא הפוחה תחת סינכהל קר הכז השמ םהרבא 'ר

 רחוס ,טַאלבנזור םירפא רמל האשינש הריכבה ותב

 רולבו ומלועל ךלה 1891 תנשב ;חלודבו הניסרח ילכ
 -סמ תא הלהינ הלייב הנמלאה .בר להק ףתתשה ותיי

 (לרעב) בוד רמ ,דמולמה הנב תרזעב םיטיהרה רח
 .תוריעצה היתונב יתש תא ךנחל הכישמהו ,ןטרוב
 יקב ףאו םינוש תועוצקמב רקוחו עדמ שיא היה בוד
 לביקו איצמה) תואנוכמל היטנ ול התיח .דומלתב

 דוכמ תבטהל ויתואצמה לע הירטסוא תריבב טנטפ
 .הקיסיפואיגלו (הקסה תונוכמו הריפת תונ

 רולמ ,תופי :תולעמה לכב תוננוחמ ויה תונבה יתש

 המכח ושרי ;םיימש תאריב תורודחו תוסמונמ ,תודמ
 האשינ ,הדלז ,הלודגה .ןהיבאמ דומילה תבהאו ןמאמ
 -נריב ןתנ ר"ד לש ותוחא ןב ,ןיטשלגנא לשימ רמל

 המלח ,תולענ תופיאש תולעב ,היסוז .הריעצה .םיוב
 הדעב חענמ םאה תלחמ לבא .לארשי ץראל תולעל

 .המא תבוטל המצע תא הבירקה היסוזו ,רבדה תא

 ועזעיז הנושארה םלועה תמחלמ ירחא תוערואמה
 -לכה תודוסי תא ובירחה ,היצילאגב םידוהיה ייח תא
 וליצה ןטרוב תחפשממ םידחא םינב קרו ,םהלש הלכ
 ןב .היינשה םלועה תמחלמ לש האושה ןמ םשפנ תא

 סונאובב ותחפשמ םע יח השמ םהרבא 'ר לש ויחא
 והילא חקורה לש ותב ,הנשוש הרומה ותשא ;סרייא
 תלהנמ התיה ,ןילוו ךלפ ,ה'צשוהמ ןמנירק המלש

 ס"היבב הרומ איה תעכ ; קילאיב ג'ח ש"ע רפסה תיב
 רייצ עשידיי יד,  ןומויב הטע ירפמ תמסרפמו ןוכיתה
 לרעב רמ לש וינב ינש םייח לארשי תנידמב ."גנוט

 ןוכיתב הרומהו רטפיש המלש ר"ד אפורה ,ןטרוב

 םהרבא 'ר לש ויחא תב הרג ביבא-לתב .רטפיש ףסוי

 .סעראר היסול תרבגה ,השמ



 .  ןירוח הדוהי

 ברע לש הפוקתהמ םירבחה רכז תא תולעהל יאובב

 ץראל אובל ומידקהש הלא ,הנושארה םלועה"תמחלמ
 רועל וכלה ןאכו האושה ינפל עיגהל וחילצהש הלאו
 ריעה לע םיבר תונורכז םישמ ילב םיררועתמ ,םמל

 ינפל םהייח תוחרואו םידוהיה היבשות לע ,הימולוק
 תקחורמ םנמא התיה הימולוק ריעה .ךרעב הנש םישש
 היצילג לש הצקב טעמכ הנכש יכ ,תיפרגואיג הניחבמ
 דוב רבעל ;המורד הליבומה ךרדה םא לע ,תיחרזמה

 התיה אל תקחורמ התויה םע ,לבא ;הינמורו הניבוק
 הניחבמ אל ןפוא-לכב ,היצילג ירעב תורגפמה ןמ ללכ

 | .תידוהי תיתרבח

 םידוהיהו תויה ,תידוהי ריע התוהמב התיה הימולוק
 ינלופה :הדיצב "םיטועימ, ינששכ ,בור הב וויה
 שפג 30000 -- ירפסמה בורה קר אל לבא .יניארקואהו

 ,התומד תא עבק ,היסולכואה ללכ לש 46,000 ךותמ

 תיתרבחהו תיתוברתה ,תילכלכה תוליעפה םג אלא

 הימולוקב ''ןויצ יריעצ,, ףינסה לש '"םירמ,, םשב תודמלתמ גוח
 היצילגב תימואלה הייחתה תעונת לש תונושארה סינשב
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 הימולוקב ''ריעצה רמושה,, לש הרשכהב תומישגמ תצובק

 הנויבצו הייח ירדס ;הייפוא לע םמתוח ועיבטה
 .דחוימה

 ברקמ הבחר הבכש :רמאיהל הנתינ תמאה ,ןכא
 תמחלמו ןוונמ ינועמ הלבס ריעב תידוהיה היסולכואה

 ודבע םילעופה .אושנמ השק םיתעל התיה םויקה

 תינומח הריהנל הפחד תוקחדהו םידורי רכש יאנתב
 .תירבה-תוצראל רקיעבו ץוח תוצראל

 ודירפהש םיקומע םיעיקב ועבינ הרבחה ייחב םג
 רתויה קלחה ןיבו ,םיינרמשה תרוסמ ירמוש םיגוחה ןיב

 .ברעמהמ ובשנש םישדחה תונויערל רע היהש ,םדקתמ

 דמעמה יגוחמ הרכה לעב רוביצ שבגתה הלא םיאנתב
 לש תינחורה הטילשהמ ררחתשהש ,םדקתמה ינוניבה

 וירשק תא קתינ אל לבא ,תימוקמה היסקודוטרואה

 ךופהנ .תוללובתהל ללכ הטנ אלו תרוסמה ןמ םיישפנה
 -תנ ,תססותהו הרעה וזה תירוביצה הבכשה -- אוה
 רצה העונתל הרשקתנו תימואלה היחתה ןויערל הספ

 .הרבחה ייחב דבכנ םוקמ המצעל שובכל הלחהש תינוי
 ןיעכ לודגה .תסנכה תיב שמיש רוביצה לש קלח ותואל

 דראה הנבמב ,ולדוגב ןייטצהש יתרבחו יתוברת זכרמ

 הרוצב אשנתהו הפיה ימינפה טושיקה ,ולש ינוטקטיכ

 -כעלושה תורשע לש םינטקה םינינבה לעמ המישרמ
 תאו דחאמה תא םשיגדהב וביבס ופפוטצה רשא ,ךעל

 תכירעל חותפ היה תסנכה"תיב .ןכותבו הרוצב ינושה

 -וטסיה תוערואמ ינש םירוכז םיברלו םיינויצ םיסנכ
 לבאה תפיסא :וילתכ ןיב םייוטיב תא ואצמש ,םייר
 -תרצע -- ןכמ רחאל םינש 147ו לצרה ר"ד תומ רחאל

 .רופלב תרהצה תזרכה םע המייקתהש הלודג םע
 -עמה יגוחב קר אל הלח תוררועתהה ,תאז ףאו תאו

 -עה תובכשל םג ורדח םישדח תונויער ;ינוניבה דמ

 ראיצוסה-תידוהיה הגלפמה תרגסמב ונגראתהש ,תולמ
 ילעופ, תעונתל םינושאר םינצינ ועיפוה ןכ ;תיטסיל

 רפכבש הדבועה תא ןייצל יאדכ וז תונמדזהב ."ןויצ

 ראר רפס"תיב םייקתה ,הימולוק י"ע ,הנסל-הקדובולס
 ,שריח ןורבה לש ודוסימ תיאלקח הדובעל דיחיו ןוש

 .הניטנגראב תובשייתהל םיאלקח רישכהל דעונש

 תפוקתב הצרא ולע הז רפס"תיב ידימלתמ השולש

 רולשה .(הנושארה םלועה תמחלמ ברע) הינשה הילעה
 קיזיאו ךיליורג םחנמ ,רלפיירטש לאומש :ויה הש

 -קח םילעופכ הוקת-חתפב וררוגתה םתשולש .גנירמ
 -לשה ידיל םמצע תא ורסמשכ םמש תא ושדיקו םייאל

 הנומא ךותמ ,םירחא םירבח םוקמב םייכרותה תונוט
 לבא .תירטסוא תוניתנ ילעב םתויהב לצניהל ולכוי יכ
 םרכזו תלוחממו בערמ קשמד תולגב ותמ םתשולש

 םש ןתמ י"ע תישילשה הילעה ימי תישארב חצנוה

 -חתפב ןושארה לודגה ץוביקל ,"השולשה תעבג,
 .הוקת
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 יויצ יריעצ,, תעונת

 ריעב תובר תובכש הפיקח תינויצה תוררועתהה
 הטלב רקיעב .היצנגילטניאה לש הבור בור םהיניבו
 רפסה יתב ידימלת לש םידממו הפונת תבר תונגראתה
 דמולה רעונה ןוגרא דסונ 1910--1908 םינשב .ןוכיתה
 וז העונת בברעל ןיא) "ןויצ יריעצ תעונת תרגסמב
 תרגסמכ השמישש ,(היסורב "ןויצ יריעצ, תגלפמ םע
 החימצה םימיה תוברבש ,דמול רעונ תועונתל הנושאר
 .המודכו ,"הינודרוג,, ,"ריעצה רמושה> תועונתה תא

 ךות הפיקהו הרעסב השבכש תימואלה תוררועתהה
 ידוהיה רעונה לש ובור בור תא הרצק ןמז תפוקת

 בוחרב תרכינ העפשהו הדמע המצעל השכר .,דמולה
 הרוצב התישארב הלהנתה הלועפה םנמא .ידוהיה
 תוליעפ הרוסא התיה .םיטנדוטסה לע יכ ,"תיתרתחמ,,
 ענמ אל ,ןוכיסה תורמל לבא .אוהש גוס לכמ תיטילופ
 ,התכ לכב את ,םירוגס םיאתב ןגראתהל רוסיאה םהמ
 ןפואב להנתמ היה את לכ ;תיעיבשל דעו הינשהמ לחה
 רבעש ,רתוי ההובג התכמ דימלת לש הכרדהב יאמצע

 רשוכו תועידיה תמרב טלבתהו הרשכה תפוקת רבכ
 - .הלש ןוגראה

 םיסרוק :יכוניחה חטשב רקיעב הזכרתה הלועפה
 שידיי תורפס ,ץראה תעידי ,תידוהי הירוטסיה לש

 ןיעכ התיה םידומלה תינכות .תירבעה הפשה דומילו
 רפסה-תיבב ןתינש .יללכה ילמרופה ךוניחל המלשה
 ןודעומו הלשמ הירפס התיה העונתה תושרב .ןוכיתה
 תשיכרל ,םירע הרבח"ייח חופיטל זכרמכ שמישש
 םיזגנ אלש הארנ .תינויצ תוליעפו תירבע הלכשה
 הימולוקב "ןויצ יריעצ, ףינסש ,רמאנ םא הכרעהב
 ,היצילג חרזמ בחרמב ליעפהו לודגה אוהה ןמזב היה
 הלוכ העונתל זכרמכ שמישש ,בובל ריעב ףינסל טרפ
 -בתככ עיפוהש יזכרמ יוטב-ילכ םע ,תינוגרא הניחבמ
 ונכותו ותמר יפל ."הירומ, םשב תינלופה הפשב תע
 ינויצה ןויערוה תצפהב בושח םוקמ הז תע"בתכ ספת
 .ריעצה רודל םיימואל םיכרע תיינקהב ןכו ותקמעהו

 העונתל םיידוהיה םידימלתה בור וכייתשה ,רומאכ
 "צה םבור .ןמזלו םוקמל תיסחי לודג הנחמ התוויהש
 םתוריסמבו םתלכשה תמרב ,םתלועפ רשוכב וגייט
 גרבנלא .ש :םיינש ויה םהיניב םיטלובה לבא .ןויערל

 רודה יגיהנמכ קדצב ובשחנש ,(זורמ) םיובנזור והילאו

 תאז םיריעצ תעונתב תוליעפה .וכרד יוותמו ריעצה
 -רואמה .הנושארה םלועה-תמחלמ ץורפל דע הכשמנ

 -יחתב -- הרובחה תא ורזיפ היתובקעב ושחרתהש תוע
 רחואמו ,תיגרובסבהה הירפמיאב םינוש תומוקמל הל
 0/0 .תונושה המחלמה"תותיזחב -- רתוי
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 ,םידודנו לבס לש םינש ירחא ,המחלמה םויס םע

 -וקל ורזח םקלחב .שדחמ ץבקתהל הרובחה ינב ולחה

 תורבחל ךשמה ןיעכ ,"הדובעה,, גוח תא ומיקהו הימול
 קר התיה תאזה תורבחתהה לבא ,תפתושמ תוליעפו

 -- וז תיראש םג הקרפתה רבד לש ופוסב :תינמז

 תוערל ורבע םהמ םיבר ,ריעב וראשנ םהמ המכ

 .לארשי ץראל ולע םיטעמו םירז תודשב

 הכרעהב ריכזא ,םינושאר ץראל ועיגהש םיטעמה ןמ

 תדרפנ המישר האר) .ל"ז ןמדייז הכלימ הרבחה תא
 .(תכרעמה --

 קחצי ר"ד םג היה ץראל עיגהל םימידקמה ןיב

 רפסה תיבב הרומ תובר םינש שמישש ,ל"ז רוורב

 םימיל ריעצ ותויהב ומלועל ךלהו הפיחב ילאירה

 רצמ דימלת ,הימולוקב םיליכשמ תחפשמ ןב .תיסחי

 תירבע תוברתו ירבע ךוניח גפסש םיטעמה ןמו ןייט

 .אבא תיבב

 םיובנזור והילא ר"ד ץראל הלע םישולשה תונשב

 המחלמה רמגב :תינויצ תוליעפ לש רישע רבע לעב

 -תה תירגנוא-ורטסואה הנידמה תוטטומתהו הנושארה
 חורה ןכו ,תינויצה העונתב ליעפ היהו הניוב ררוג
 תעונתל דוסיה יחינממו "רמושה, רעונה תצובקב היחה

 רפס-יתבב הארוהב םג קסע אוה ;"ריעצה-רמושה,
 "תוברת,, זכרמב ליעפ היה .השראוובו 'זדולב םיינוכית

 -עהלו ירבעה ךוניחה תבחרהל תולודג השעו ןילופב
 דופב השע רפסמ םינש .תשדוחמה ןילופ יבחרב ותקמ

 היה הז דיקפתבו לארשיל תמייקה-ןרקה חילשכ ןיל
 "גהלו הישעל ףיטמו ךירדמ םג אלא "םירתמ, קר אל

 -שב בחרנ הלועפ הדש ול אצמ ץראל ובוש םע .המש

 .שפנו בלב וב רושק היהש קוסיע -- ולש דחוימה חט

 ביבא-לת תיריעב ךונחה תקלחמ להנמכ הנמתנ אוה

 ימואתפה ותומל דע הבר החלצהב הז דיקפתב ןהיכו

 המהדתו רעצב הכהו ףטחב וילע אבש ,1952 תנשב

 .הפנעה ותחפשמ ינבו ויריקומ ,וידידי תא

 תוטלובה תויומדה ןיב היהש ,ל"ז גרבנלא וינמ

 אוה םג ררוגתה ,הימולוקב "ןויצ יריעצ, תעונתב

 -ונתב םיליעפה ןיב היהו ,המחלמה םויס םע הניווב
 ,והומכ ."ריעצה רמושה,, דוסיל םימזויה ןיבו רעונ תע
 הוולשל עיגהש דע תובר תונחת רבע ,זורמ והילאכ
 רעמב הדובעל בוקארקל רבע הניוומ .ץראב החונמלו

 :("שדחה ןמויה,) תינלופה הפשב ינויצה ןותעה תכר

 םע דחיו ,ןוכית רפס-תיבב הארוהל 'זדולל רבע םשמ

 םוחתב ןהו ךוניחה הדשב ןה ליעפמו ליעפ ראשנ תאז

 הינשה םלועה-תמחלמ ץורפ םע ;תינויצה הדובעה

 םע ץראל עיגהל קיפסהו שחרתמה לע דומעל ליכשה

 לבא .ברקתמה ןוסאה תשוחת ךותמ םנמא ,ותחפשמ

 ןילופ תודהיל יופצה ןברוחה תדימ תא תעדל ילב

 תונש ויה תושק .וייח תונש בטימ תא שידקה הלש

 -תג אוהו בר ןמז רבע אל לבא ,תונושארה ותטילק

 גרוהל ואצוהש (םיצולח) השולשה רכזל תניע צוביקב דע-לג
 הימולוקמ ,רלפיירטש לאומש סהיניב ,קשמדב סיקרוטה יי''ע

 ןכ ירחא .לאידגמב יאלקחה רפסה"תיב להנמכ לבק

 רתוי תרחואמ הפוקתבו ביבא-לתב הרומ תויהל רבע
 תא ןייצמש המ ."הלואג, רפסה תיב להנמל הנמתנ

 אל םוקמ םושבו םעפ ףאש ,ל"ז גרבנלא לש ויפוא

 אוה .דבלב תיעוצקמה ותדובעב רגתסה אלו קפתסה
 תירוביצ הלועפל הדש םינמזה לכב ומצעל אצומ היה

 ןכ לע .ינוגראה ורשוכו ותמזוי ,וצרמ תא עיקשה הב

 -עהל הכזו עגמב אב ותאש רוביצה לע דוהא היה

 -מגל ותאיצי ירחאו להנמכ ותדובע ןמזב ההובג הכר
 .םיינוכיתה רפסה"יתב לש םילהנמה ןוגראב -- תואל
 ובוש םע ותריד חתפב עתפל ףטקנש לרוגה הצר

 הדובעה סמועמ ,תוחוכ תסיפאמ לפנ וליאכ ,הבישימ

 -מב תואיל אלל עוקש היה הבש תירוביצה תונקסעהו
 .םינשב תורשע ךש

 ר"ד ידידי לש םייחה ךרד התיה המ תדימב הנוש

 ,ונליג ינבמ םנמא היה אוה .(ןמרלק) ל"ז ריהנ ,א .מ

 ידמול ,תרוסמ ירמוש גוחל ךייתשה וירוענ ימיב לבא

 לש הרובחל ברוקמ תויחל ונממ רצבנו הבישיב הרות

 שי רשא ,םיסרוקיפאל ובשחנש ,היסנמיגה ידימלת

 ןב היה ל"ז ןמרלק .םתא אשמו עגמ לכמ ענמיהל
 רלמר תחפשמלו ,ויבא דצמ בוקרקמ תסחוימ החפשמל

 הרבע המחלמה ימיב .ומא דצמ ונריעב םיסכנ תריתע
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 תורגב תניחבל דמעו דומלל לחה םש ,הניוול החפשמה

 םייאטיסרבינוא םידומילב ךישמה אוה .טסינרטסקאכ
 םיעדמב ןוקינכטב םלתשה ןכו תד ידומלל רנימסב
 תד הרומכ הניווב ראשנ וידומל םויס םע .םיילאיר

 "עמה -- תדרפנ המישר האר) .םיינוכית רפסדיתבב

 .(תכר
 התיה הרובחה התואמ ץראל םיאבה ןיב הנורחאה

 ןקסעה ל"ז סקל השמ לש ותב ,ל"ז סקל-לדניפש הרלק

 ןעמל םחלש ,םהה םימיה לש הימולוקב קיתוה ינויצה
 שידייב ואיצוהש תעדבתכבו הפ-לעב םידוהיה תויוכז

 השענה לע תרוקיבל דח רישכמ ול שמיש רשאו

 ל"'ז סקל הרלק .תואבה תארקל יונישל העיבתלו
 הדודשה ןילופב ודרשש םיטעמה םילוצינה ןיב התיה

 ביתנה לע 1945 תנשב התלע הלופ התב םע דחיו
 הרועמ התיה איה .ץראל השראוומ ןהיתש תא ליבוהש
 םתביבסב וחרזאתהו ודרשש "םיאמולוקה, תרבחב

 1967 תנשב המלועל הכלה הרלק .ריעה הפיח ,השדחה

 הילע האבש בל תפקתהמ ,הירבחמ םירחאכ איה םג --
 תדוגאלו רעונה תעונתל הכייתשה הירוענב .ףטחב

 לש תינחורה ותשרומל הנמאנ הראשנו "הדובעה,

 ."דרומה,, היבא
 ןכתיי .םמלועל וכלהש םירבחהמ םיבר יתרכזה אל

 ,םיבר :םהב יתלקתנ אל םלוא ,ץראל ואב םהמ המכ יכ

 | רבואש קרמ ר''ד |

 דחי האושה ןמזב ופסינו הימולוקב וראשנ .רומאכ

 םות דע תותשל וילע רזגנש ,ברה ידוהיה להקה םע
 היהש דחא ריכזהל יואר הלא ןיבמ .םירוסיה סוכ תא
 הרומה ,ל"ז רטיב בקעי רבחה -- הרובחבש יראה

 דומיל תא ץיפהו הרות ץיברהש ,העונתב ךירדמהו
 -- תדרפנ המישר האר) התוברתו תירבעה הפשה
 רכינב ותמש ,ןויצל םייוארה םיינש דועו .(תכרעמה
 םירושק ויה םבילבש יפ לע ףא -- תירבה"תוצראב --

 ,תימואלה היחתה ןויערל םינומא ורמשו ץראה םע

 ידידי :םה הלא .םירוענה תפוקתב םכותל וגפסש
 ,ונריעב הפנע החפשמל ןב ,ל"ז טרנילג סקמ רייד
 תפוקתב הקירמאל ודדנ םקלחבו ץראל ולע םקלחבש
 היה אוה .הנושארה םלועה תמחלמ ירחא רבשמה

 .1965 תנשב בל ףקתהמ קרוייוינב תמש עדונ אפור

 ,לקיב המלש 'רד 1968-ב קרוידוינב תמש רבח דועו
 והורשק םיקזח םירשקש ,עדונח רפוסה .לוגדה שיאה

 ךנחתה הב רשא ,הימולוק "םידוהי לש ריע, התואל ןה
 תובורק םיתעל רזח הילאש ,ץראל ןהו ותוריעצב

 .(תכרעמה -- תדרפנ המישר האר) .ותורגבב
 ןייטצהש רודה ינבמ ויה םמלועל וכלהש םירבחה

 ,יגויצה לעפמה םודיקל הדובעל תונמאנבו תוריסמב
 ףתתשהל וכזי םהירחא םיאבהש הקומע הנומא ךות

 .חטבל ונמע"ינב הב ובשי ןעמל ץראה ןינבב לעופב

 בור היה ינויצה הנחמל

 תומחלמ יתש ןיבש םינשה רבעל ,הרוחא הייארב
 תונורכזה ימשור וטנ בורל יכ ןיחבהל ןתינ ,םלועה
 רואב םתוארל ,הימולוק ידוהי לש םייתרבחה םייחה לע

 .העמק יטנמורו ןוכנ אלה
 דוק תודהיל םיסחיתמה םירוביחה תיברמ תריקסב

 תא ריכה אלש םדא לוכי ,טרופמה םחותינו הימול
 הרצבמ רקיעב התיה הימולוקש הנקסמל עיגהל ,ונריע
 -דאו םייבר תורצח לש זכרמה דבוכו תודיסחה לש
 -- הלא ןוגכ םיעבצב בצמה לש ורואת םלואו .םיר"ומ
 תורייע תפקומ התיה הימולוקש םגה .ודוסי תועטב
 :ןוגכ ,םייבר הלא יא לש םבשומ םוקמ וויהש תונטק

 רחב אל םהמ דחא ףא ירה ,ץינשזיוו ,היניטוא ,בוסוק
 העדונ אלו העובקה ותבישי םוקמכ הימולוק תא ול
 ידוהיה רוביצה ללכ לע תערכמ העפשה םהמ שיאל
 םיכומס תובוחר המכ לש םוקמ היה ,םנמא .ונריעב

 ,בוקטרו'צ ,ץינשזיוו -- תסנכה יתב וזכרתה םהב

 םייחהמ עטק קר וויה הלא ךא ,דועו ןאיוב ,היניטוא
 האושה רחאל יכ ,ןיבהל רשפא .וזכרמ אלו םיידוהיה
 םיעוגעגהו באכה ,הפוריא תודהי תא הדקפש המויאה

 רואית ידיל איבה םימלועל ונל דבאנש המ לכ רחא

 לש ויתוריצי לשמ הרייעה תומדב דחכנש רוביצה
 ,המודכו תידיסח תושיי לש הייפואב וא שא םולש
 .תואיצמה תא םאות וניא רבדה םלוא

 תודהיהו תודיסחה רצבמכ הימולוק לש התומד רויצ
 -- רפוסה לש ורפס ךותמ דחוימב הלעתה תידרחה

 יהוז ."ןדיי טימ טָאטש א, לקיב המלש ר"ד ,ונריע ןב
 לכש ,ןנוחמה רפוסה לשמ תרדהנ הריצי קפס לכ אלל
 תדחוימה הריוואהו הימולוק לש הדוחיי תא בהא ךכ
 ,םרב .תראופמ תיתורפס הטרדנא הל םיקהו ,הלש

 הנומת םיתעל םירייצמה ,םירפוסה לש םתייטנ ךרדכ
 ךכ ,תואיצמהמ קוחר יתורפס ןוימד תניחבב איהש
 .ןנד הרקמב םג עריא
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 סינויצ --- היסולכואה בור

 התיה הימולוקב תידוהיח תוירוביצה יכ ,אוה ןוכנה
 ילעב םישנאמ הבורב תבכרומ 1919--1939 םינשב
 םימדקתמ ךא ,תרוסמב םיקבד םנמא ,תימואל העדות
 אלל רשפא ירה ,םיזוחאב תאז אטבל םא .םהיתועדב
 דודאו םידיסח ויה 20%0"כש סורגל המזגה לש ששח
 ,םיללובתמו ינוציקה לאמשה לע ונמנ 10%7כ ;:םיק
 תוללובתהה ךרדב וצרו תידוהיה המואב וריכה אלש
 ידוהי ןיבמ 70% וליאו .תידוהיה היעבה תא רותפל
 וא םירבח ויהו תינויצה העונתה רחא ורהנ הימולוק
 ,ןימימ ,"יחרזמ,מ לחה -- תוינויצ תוגלפמב םידהוא
 ספיספה לש ינשה והצקב -- לאמש ןויצ ילעופל דעו
 הנחמה לע ונמנש הלא לש יראה םקלח ,םרב .יטילופה
 ללכה הגלפמה לש תערכמה התעפשה תחת ויה ,ינויצה
 ןואיל ר"ד לש ותושארב ,תיחרזמה היצילגב תינויצ
 "נזור המלש ר''ד :ויה הימולוקב היגיהנמ רשאו ,ךייר
 .רטיב בקעיו טרבלג ר''ד ,סקל ר"ד .קה

 תינויצדלללכה תורדתסהה לש תוליעפה תכרעהב

 בושחה דיקפתה תא ריכזחל אלש רשפא יא ,הימולוקב
 עשתה האמה יהלשב תידוהיה תוירוביצה האלימש

 היחתה תעונת רשאכ .םירשעה האמה תליחתבו הרשע
 תמדא לע םינושארה הידעצ תא הביצה תימואלה

 -פסה לא הביחהו תימואלה הרכהה .תיחרזמה היצילג
 לש התעפשה תחת ררועתהל ולחה ,תירבעה תור
 - ויה ונריעב םיקהבומה הירחוש רשא ,"הלכשהה,
 םשל .םואבלושו שוברבליז .ד ,טכהנדפ ,שיביוט לביל

 תובכשה ברקב התרבסהו העונתה לש הרבד תצפה

 סָאד, -- םינועובש ינש ודסי םה ,םעה לש תובחרה

 תנשב ומיקה ןכו ,תירבעב "םעה,ו שידייב "קלַאּפ
 םשב ,תיחרזמה היצילגב הנושארה תודגאתהה תא 2

 ."לארשי תיב,,

 "תהב המוצע תובישח העדונ הדוגאה לש התוליעפל
 תובחרה תורדשה ברקב תימואלה העדותה תוררוע

 -רעמב טלוב יוטיב ידיל אב רבדהו ,ונריע ידוהי לש
 יל ךולב ר"ד לש תשלושמה ותריחבבו תוריחבה תוכ

 רויחה םיסרטניאה לע טהלב ןגה וב ,ירטסואה טנמלרפ

 ילג דגנכ תוצרמנ םחלו ידוהיה רוביצה לש םיינ

 "בו תירטסואה הכלממה ימוחתב ולעש תוימשיטנאה

 .הינמרג תנידמ
 ותודמעומב הימולוק ידוהי לש תדכולמה םתכימת

 תירוביצ תעמשמ לש תפומל התיה ,ךולב ר"ד לש

 דסייל ידכ םהל ודמע רשא תונוכת ,תימואל הרכהו

 ,תיחרזמה היצילג ימוחתב ןושארה ינויצה ןוגראה תא
 לש ינויערה עצמה תודוסיב ותלוכי אולמב ךמת רשא
 םקוה הימולוקב .לצרה באז ןימינב ר"ד ,הנידמה הזוח
 :הניבוקובו היצילג לש יזכרמה ינויצה דרשמה םג

 .שיביוט לביילו קהנזור המלש ר"ד לש םתגהנהב
 ,הימולוק ידוהי לש תראופמה םכרד איה הכורא

 -תהב וכמתו תונויצה יגיהנמ תאירקל רידת ונענ רשא
 "ינפה הריזב ןה ,היתומישמו העונתה ילעפמב תובהל
 לש ןויערה תמשגהל תיזכרמה התוינידמב ןהו תימ
 וזיאב .ויתובא ץראב לארשי םעל ימואל תיב ןיינב
 ישפא ,ינויצה ןיינעל םירוסמ הימולוק ידוהי ויח הדימ
 ינויצה ריצהש תעב יכ ,הדבועה ןמ רתיה ןיב טופשל
 תולעהל תורשפאה תא לקש ,דנטש ר"'ד ,הניווב ןושארה
 עיצה ,ירטסואה טנמלרפל לצרה רד לש ותודמעומ תא
 תחטבומ ןאכ רשאב ,הימולוק היהת ותריחב רוזאש
 .רחא םוקמ לכמ רתוי ותחלצה

 תינויצה תורדתסהה לש הפונתה תבר התוליעפ

 ימוחתב םירחא םיפינסל המגודכ השמיש ,הימולוקב

 םינלמעותו םיליעפל רפס תיב התוויהו הלוכ היצילג
 .הניבוקובבו תיחרזמה היצילגב ינויצה ןויערה ןעמל

 לש תיתלכשההו תיתוברתה םתמר תיילע תובקעב

 רתוי ופרגנ ,תידוהיה היסולכואה ברקב םעה ינומה

 דואלה תורפסב תוניינעתהה לגעמל רעונה ינבמ רתויו
 סקמ ,לצרה ר"ד לש םחירוביח תא וארק םה ,תימ

 -ירומל םהל ויה רשא ,םירחאו םואבנריב ןתנ ,ואדרונ

 ריצה לש האגה הדמעה .םמלוע תפקשה בוציעב ךרד
 םעל תיאמצע הנידמל ףואשל רעונה תא הנבריד תונ

 דגנו תויוכז ןויווש ןעמל קבאמל םתוא הדדועו ידוהיה
 .םינוש םייח ימוחתב דצצש תוימשיטנאה תועפוה

 התוחתפתה תא הקיספה הנושארה םלועה תמחלמ

 ,המויס רחאל דימ ךא ,רפסמ םינש ךשמל העונתה לש

 -אש רשא ,ףועמו הפונת תבר תשדוחמ תוליעפ החתפנ

 םעה ינומה .רופלב תרהצה ןתממ דחוימ דודיע הב
 ר"ד לש לודגה ומולח םשגתמו ךלוה הנהש ושיגרה
 תואצותל םג םיאיבמ הלא חור יכלה .לצרה .ז .ב
 תויתעונת תורגסמ תונגראתמו תומקרתמ .תוישחומ
 תא המיקמה ,"ריעצהד-רמושה, תורדתסה ןוגכ ,תונוש

 רתוי .הנשל -- הקדובולסב הנושארה הרשכהה תצובק
 דן "ינויצה רעונה, -- תויורדתסהה תומקומ רחואמ
 םייחח תודמע לכמ קחדנה ידוהיה רעונה ."אביקע,

 תא ינויצה ןויערה תמשגהב האור ,םייקשמ םיילכלכה
 -פות לכ לע ,תולגה ילבכמ ורורחשל הדיחיה ךרדה
 .תוקיעמה היתוע

 הנושארה םלועה תמחלמ רחאל הנושארה הפוקתב

 הליהקה דעוב חתפמ"תודמע םיללובתמה יגוח וספת

 "מב ךא ,תונוטלשה לע םבהי תכלשה ךות וב וטלשו
 תא ריבעהל םיינויצה םיגוחה םג וחילצה םימיה תצור

 -וקמה תושרה יבגל ,םלואו .הזה דסומה ךותל םהישנא

 סופתל דימת תוינויצה תוגלפמה וחילצה ירה ,תימ
 ינומה לש תבהלנה םתכימתל תודוה ,תובושח תודמע
 .םהלש םידמעומב םעה

 תוכרעמ שולש

 השולש ומייקתנ םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב
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 וליג םהב :הימולוק לש םיירוביצה םייחב םיעוריא
 -כימתל יוטיב ונתנו המר תיטילופ תורגב ריעה ידוהי
 ויה .ינידמה העצמו תונויצה תונויערב תבהלנה םת

 טאנסלו (טנמלרפל) םייסל תושלושמה תוריחבה הלא

 ומדק הלא תוריחבל .1932 ,1927 ,1922 םינשב ינלופה
 הגלפמ לכ .הרידא הלומעתב תוולמ ,תושק תוכרעמ
 ררטנמלרפ תודמע גישהל ידכ םיריבכ םיצמאמ התשע
 ריבעהל וחילצה תוינויצה תוגלפמה קר לבא ,תוי

 .טאנסלו םייסל םיטדנמ רפסמ

 ידוהיה בוחרב תינויצה תוליעפה לכ לש התמשנ
 םתושארב תינויצה תורדתסהה לש ינוריעה ףינסה היה
 ר"ד ,טרבלג ר"ד ,רוטקפ ר"ד ,סקאל קרמ ר"ד לש
 ברקמו לססה ר"ד ,רש המלש ,רטיב בקעי ,ןתיול

 םישנה ןיבמ .רשדיינשו רבואש םיחאה -- םיריעצה
 'בג ,רגניז ר"ד 'בגה תא ןאכ ריכזחל יואר תוליעפה
 םינש ךשמב הדמעש ,ץילב 'פורפ 'בגה ןכו ,רמרק ר"ד
 ."םישנה גוח, שארב תובר

 התוליעפ תונגראתה תרכינ םישולשה תונשמ לחה

 ,עדונה גיהנמה לש ותמזיב תיטסינויזיוורה העונתה לש
 .ריהזמ םאונו ןנוחמ רפוס םג היהש ,יקסניטוב'ז באז
 תירב,\ו "ר"תיב,, םינוגראה הימולוקב םג ומקוה ,םימיל
 ונריע ימוחתב לעפ וז העונתב יזכרמ ןקסעכ ."ליחה
 .(ביבא-לתב תעכ) ס'השנמ .י ר"ד הל הצוחמו

 טאר השמ

 ואיבה ,םיימוידםויה הייוליגו תוימשיטנאה תרבגה
 ידיל תוירוביצב םיגוח הלא יאו ידוהיה רעונה תא
 ישאר י"ע הכ דע וטקננש הלועפה יכרד יכ ,הבשחמה

 תיצי רשא ,הנפמב ךרוצ שיו םינשוימ םה ,תונויצה
 ותיצמת .שממ לש תולועפל ןברדיו תובבלה תא
 שאו םדב -- הלפנ הדוהי שאו םדב, המסיסב האטוב

 -גיש םישעמב קפתסהל אל שרד רעונה ."םוקת הדוהי
 רשא תומגמ ,הברקהו תורסמתה עבת אלא ,םייתר

 דררה תורושל תרוחשתה ינבמ םירכינ םיקלח ונפיה
 .םיטסינויזיוו

 תרוסמ לש ריעכ ,הימולוק לש הנקויד היה הזכ
 העדות תלעב היצנגילטניא לש ריע ,תינויצו תימואל
 ,תואצרה ,תוירפס ,בחרנ יתוברת דסמ לש ריע ,תינויצ

 הרכה רודח רעונ תועונת לש ריע ,םיטהול םיחוכיוו
 ישנא ,םירפוס ולע ויתורושמ רשא ,תינויצו תימואל
 ינומהו ,דחמ -- םיעודי רוביצ יליעפ ,םיליכשמ ,טע

 ,ךדיאמ -- םיריעצ םירחאו הכאלמ ילעב ,םילמע
 האובב היהת וזו ימואל שגר ירודח ויה םבור רשא
 רצבמ הימולוק תויה לע הסריגה רשאמ הנמאנ רתוי
 .תודיסחה

 ינפ לע םירוזפה ,םיחרפ רורצכ וז יתמישר אהת
 האושב ופסנש ,םינועמ םיחא לש ועדונ אל תורבק
 .םעה שודיק לע ןברק ולפנו המויאה

 .רפסה תנכה תפוקתב רטפנ רמאמה רבחמ

 הימולוקב תידרחה תודהיה
 תושרדמ יתבו תויסנכ יתב

 דבלמ הימולוקב ויה הנושארה םלועה תמחלמ ינפל

 ןיזיולקו תסנכ-יתב םישולשכ דוע לודגה תסנכה"תיב

 ריינמ, הברה דוע ויה הלא דבלמ .תושרדמ"יתב ינשו

 תסנכה-תיבו ר"ת תנש רחאל ונבנ םבור .םיעובק "םינ

 דחנו ז"פקת תנשב הפירשה רחאל שדחמ הנבנ לודגה
 .בונאמירמ ל"צז יבצ 'ר ר"ומדאה י"ע ב"רת תנשב ךנ

 -רדמה"יתבו תויסנכה"יתב בור ופרשנ ה"כרת תנשב
 .םינשיה םיסקנפה םג םתאו ,תוש

 תעשב :םירופכה םויב ןוסא הרק ג"ירת תנשב
 ,העומש םיזחופו םיקיר םישנא ואיצוה הליענ תליפת

 םישנה ןיב הכובמ איבה ןעמל ,ריעב הקילד הצרפ יכ

 זובלו לודגה תסנכה-תיבב םישנה"תרזעב וללפתהש
 תופוחדו תולהובמ ואצי םישנה .ןהיטישכת תא ןחמ

 לבל ,קוחל ומש זאמ .םידלי ינשו םישנ 33 וגרהנו
 סקנפב .םירופכה םויב ןהיטישכת תא םישנה הנדונעת

 הספדג "םידסח תולימג, אשידק"הרבחה לש ןשיה
 : הנושל וזו ,.הלאה םיגורהה לע הניק

 ,וריאי אל םרוא םימשה יבכוכ םג ,ורדק חריו שמש
 ,הריכבמכ הרצ הרמב קועזל שי יובאו יוא
 ,תוגונעו תוכר תוחטוב תונב ,תוננאש םישנ
 האצי םכילע םיעושעש עטנ ,דמח ידלי םג
 הקלובמו הכובמו הקוב הקוחד הריזגה

 ,םירעש תליענ תעב םירופכה םויב
 םיפיסה תומא ועוניו המוה הירק לוק םואתפ

 ,םיליהבמ םיהלא-תיב האלמ תואושח ןומהו

 ,םיפדרנ הז לע הזו םיפוחד ואצי םיצרהו
 .םימורמל םכתמשנ ריזחהל ושקבתת זא
 .םימלועל ויפנכ רתסב םכריתסי םימחרה לעב ןכל

 ,הנוילע הלעמו ןדע ינכוש ץיב

 גמא -- הנוכנ החונמ םכתחונמ היהת םש

 תסנכה-תיבב םיאבגו םישאר ושמיש ירוענ ימיב
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 ,ןאמדייז קחצי ,רעלזיק הנוי ,שורומראמ יסוי : לודגה
 דתמה ןיב .דועו ,פיזננז ןועמש ,ןאמדירפ לידנעמ

 השמ ,סעלוה לאקזחי ,ןאמרעה לאומש :ויה םש םיללפ

 -דירפ המלש ,רֶאש רדנסכלא ,רעדיינ םהרבא ,רעמאה

 ןמ םיבר דועו גרעבנירג ןמלז ,לעשיב לישנא ,ןאמ

 אל םבורב ךא ,תווצמ ירמוש םנמא ויהש ,םיבשותה

 הרזעה דיל ."םיינרדומ,ל זא ובשחנ ףאו "םידיסח, ויה
 ינש דוע לאמשמו ןימימ ויה תישארה הסינכה לש

 םיללפתמל "שרדמ-תיב" ושמישש .,םילודג םירדח
 .םידמולו

 :ונמנ םידיסחה לש ןיזיולקה לע

 בור תא .ג"נרת תנשב הנבנש ראופמ ןיינב ,ןאיוב

 הליחת ,ץינ'זיו ;רעלעה תחפשמ המרת היינבל ףסכה

 ;הדירפה רחאל ,היניטוא :היניטוא ידיסח םע דחי

 ומרת היינבל ףסכה בור תא .בוקטרושט ;בושטידיו

 ידודו ףראש קיזייא 'ר םיבוקטרושטה םידיסחה ישאר
 ל"'צז ט"שעבה רג הז תיבב) בּוסוק ;דירפ םלושמ 'ר

 -לע ,"ןכעליש ס'לקיציא 'ר, :((הימולוקב ותבש תעב

 םינוש םידיסח וללפתה וב ,ליביזדארמ קידצה םש
 .דארגיראש ;עילופיזא ;םידבוכמ םיתב ילעבו

 ,םידרח םידוהי םתס וללפתה םהבש הליפת-יתב

 : םינוש םידיסח םג םקלחב

 וללפתה ובש ,חוּורמו לודג ,"םילשורי,, תסנכה"תיב

 שרדמה"תיב :ןשיה שרדמה"תיב ;םישנו םישנא תואמ

 -עה ןימלעה"תיב דיל ,הקנוימאק תסנכה"תיב ; שדחה
 הבש ,סקיס ריעה םש-לע ,סקיס תסנכה-תיב ;קית

 ואוב ינפל תונברב ןייטשנטכיל לליה 'ר ברה שמיש
 לש ויצירעמ ,םימילשו םיארי וללפתה ןאכ .הימולוקל

 תה םה ;סירק רסיא 'ר םשארבו ,ש"ל לליה 'ר ברה

 ךכ"רחאו ,םידעומבו תבשב ףא ,המכשהב םבור וללפ

 ןהאב ;ןעכעליש רעינאבעלק :דומלתב רועיש ודמל

 רעציבוקטעיד ;:ןעכעליש רעשנויברעיוו ;ןעכעליש

 -תיב :הכאלמה-ילעב לש | הליפתהייתב ;ןעכעליש

 תסנכה-תיב ;םירלדנסל תסנכה-תיב ;םיטייחל תסנכה
 םהיתבב "םיניינמ,ה :"לארשי תיב,, םינויצה ןודעומב
 ,לחאסמ יברה ,דיגמה ,ד"בארה ,ד"באה :םינברה לש

 ונתח) לישנא 'ר ברה ,"רוחב יבר,ה ,יסאימ יברה
 "וחרב םינטק "םיניינמ, המכ דועו (לליה 'ר ברה לש
 .םיקחורמ תוב

 -תיבבו שרדמה-יתב ינשב ןכו םידיסחה לש ןיזיולקב
 ארמג ברעבו םויב םירוחב םידמול ויח סקיס תסנכה

 םיקבדו הרות-ינב .תובאה ןמ המכו ,ךורע ןחלושו
 תועשבו הליפתה רחא רקובב םה םג ובשי ,תווצמב

 "בו בקעי-ןיעב .שרדמב ונייע וא ארמג ףד לע ברעה
 -יתב לכב טעמכ ויה םידעומבו תותבשב .םירפס ראש
 המכשהב :םיללפתמ לש תורמשמ יתש הלאה הליפתה

 הרשע תחא דע עשת העשמו עשת דע עבש העשמ

 תולעמ .תורמשמ המכ ויה לוח ימיב .הרשע םיתש וא
 .ושע דע רחשה

 תחפשמ ינב ויה ןאיוב ידיסח לש זיולקה ישאר

 'ר דיסחה דיגנח לש וידכנו וינתח ,וינב ,רעלעה
 יר ןואגל ,ישימח רוד ,ןינ היהש ,רעלעה יולה המלש

 ונב ."בוט םוי תופסות, לעב ,רעלעה ןמפיל בוט םוי
 תשולש .בהלנ ןאיוב דיסח היה ,ןושמש 'ר ,ורוכב

 ויה ,אפיל 'רו ליסוי 'ר ,לאומש םהרבא 'ר :וינב

 ריעדויו הליפת"ילעב ,םימכחדידימלת ,םינפ תרדה ילעב

 -עתל לודגה תשורחהיתיב תא ולהינ דחי םלוכ .ןגנ
 .םלוע יבחרב ןיטינומ ןהל ואציש ,תותילט תייש

 דורה ידי-לע הבורע-ןבכ חקלנ ,ינשה ןבה ,ליסוי 'ר

 תנשב הנושארח םלועה-תמחלמב שוביכה תעשב םיס
 'ר ישילשה ןבה .רטפנ םשו היסורל אבוה ,ה"ערת

 ודוד לש ונתח היהו קהבומ םכח"דימלת היה אפיל

 .רעלעה המלש 'ר לש ונתח היהש ,ןוזניבור םולש יר

 םג חיה ,רעלעה ריאמ 'ר ,ןושמש 'ר לש ריעצה ויחא

 -פנ הליפת-לעב ,תוקיבד רמוא ולוכ ,בהלנ דיסח אוה
 םולש 'ר וסיג לש ופתוש היה אוה .םינוגינ רבחמו אל

 ,ונב ."רעלעה תא ןוזניבור" לודגה קסעב ןוזניבור
 'ר םג .ביבא-לתב רטפנ ,רעלעה ליקנעי ,רעונמ ירבח
 ,יינב תשמחו ,המלש 'ר לש ונתח ,רעלעה לאירזע
 וגהנ וז החפשמ ינב .הזה זיולקב ודמלו וללפתה

 חצחוצמהו האנה םשובלב ,םהיתוכילהב תוליצא
 ןכו ,ךכל תודוה .הקדצ ןתמבו (םהלש יברה תמגודכ)

 הברה לש חרותה ילודגל םינינכ םהלש ןיסחויה תליגמל

 לע םמתוח תא ועיבטהו דואמ םידבוכמ ויה ,תורוד

 ,ןאיוב ידיסח רתי וולנ םהילא .הזח ראופמה זיולקה

 ךא ,םידיסח ויה אלש .םידבוכמ םידרח םישנא ןכו

 -תינדמל-תידיסח הריוואב םהינב תא ךןנחל ופאש

 -רעטסוא שובייל 'ר םהילא הוולנ לשמל ךכ .וז תידיגנ
 םלושמ 'ר ןואגה לש ודכנ היהש ימ ,וינב םע רעצעז

 םכח-דימלת ,בלסינאטס ק"דבא ,ץיוורוה שיא יולה
 וזיא לשב .תודיסחמ קוחר ךא םימש"ארי ,קהבומ

 תסנכה-תיבל רבעו זיולקה תא ףוסבל בזע תקולחמ
 ."ליקיציא 'ר,

 תוברל ,םויה לכ ךשמב םידמולה ובר ןאיוב זיולקב
 דימ םירזוח םלוכ ויה םייפרוחה תבש ילילב .םיברעה

 ךות תרחואמ העש דע םש וליבו זיולקל הדועסה רחא
 'ר רחיאשכ םעפ ,ינרוכז .הרות ירבדו דוקירו הריש
 ליגב רבכ זא אוהו ,העש יצחכ רעלעה לאומש םהרבא

 םיבוסמה לכ ינפב ןושמש 'ר ויבא וב ףזנ ,הדימעה

 םירבד טדער'מ ןוא רעבייוו יד טימ טציז ןעמ, :רמאו

 םירבחה דחא ."...טעפש ןעמ טמוק ראפרעד ,םילטב
 הנוכמה .רענזייא ןסינ 'ר םג היה ינאיובה זיולקב
 ,שיאה היה תיב"יטיהרל החמומ רגנ יכ ,רעילַָאטס ןסינ

 ירחא ,תחא םעפ .ןאיובמ יברל אוה םג עסונ היהו
 היהש ,ןאמרעה עיטאמ 'ר ותוא שגפ ,ןאיובמ ובוש
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 היה ךאיה ,ןסינ 'ר ,ונ, :ותוא לאשו ,ןוצל דמוח

 החמומ התא ירה !("שיט ס'יבר םעד,) ןחלושה

 "...תונחלושל

 ןוגכ ,ןי'זרמ קידצל דכנו ןינ ,"יבר, אב היהשכ

 ויחא) הרוגידאסמ יברה לש ונתח ,ץעיזדזובגמ יברה

 "ובה זיולקב תבשב ללפתמ היה ,(ןאיובמ יברה לש

 .ינאי
 דחוימב יתאב ירטסואה טנמאלראפל תוריחבה ימיב
 תסנכ-יתב המכב םש יתמאנו הימולוקל אקארקמ

 ונתג ינאיובה זיולקב םגו ,ימואלה דמעומה תבוטל

 ודגנתה ויללפתמ יכ ףא ,תבשב המיבה לע תולעל יל

 .םואנל יל ושרה אל יאצינ'זיוה זיולקב וליאו ; תונויצל

 םיטרקוטסיראה ויה ןאיוב ידיסח יכ ,רמול רשפא
 .הימולוקבש םידיסחה ןיב

 תובורק םיתעל .ידיסח ולוכ היה יאצינ'זיוה זיולקה
 ידיסח ןיבו ץינ'זיו ידיסח ןיב תקולחמ וב הצרפ

 רבד לש ופוסב .םיחא ויה םייברה ינש יכ ףא ,היניטוא
 םהל ונב היניטוא ידיסחו (1) ז"סרת תנשב ודרפנ

 .םהלשמ האנ זיולק
 םויה ךשמב םידמולה ויה םיבר הזה זיולקב םג

 י'ציא ,וינבו ןהכ ןרהא :םש םיללפתמה ןיב .םיברעבו

 ,רעלפוק השמ ,לקניפ רתלא ,וידכנו וינב -- רעלטערב
 רבעש ,סירק רסיא 'ר לש ונתח ,ןאמדייז רעב הדוהי
 ונב) בהלנ היניטוא דיסח ,סקיס תסנכה"תיבמ םשל

 ,ןאמרעייש לידנמ ,(ןמדייז .א .י הרומהו רפוסה --

 ,ןאמקיד לידנמ ,היניטוא ידיסח ישארמ ,ןאווסאק דוד

 ריאמ םהרבאו ץיפש יסוי ,רעלמאר שריה לש ונתח

 ,ףראש גילז ,רעלאש רעבעיל ,היניטוא ידיסח ,ס'שירב
 םירפא .היניטוא ידיסח לש "ףילצמה, ,דיסח י'ציא

 -סורג לאומשירהשמ -- .היניטוא ידיסח ,ס'השנמ ריאמ

 ונתחו רמירד השמ ,גרעבזיירק השמ ,ןמדנל הדייז ,ךב
 דייא םלושמ ,ןאמדייז לידנמ השמ ,גרעבנזור לאיחי

 שריה ,גרעבנירג י'ציא ונתח םע יליבייל ונב ,ןאמרעפ
 .דועו ;רעקַאסיוודיפ השמ ,ץנארקנזָאר קיווָאוו ,ץ"כ

 'ן םרת בושטידיזד זיולקה תיינבל שרגמה תא

 היה ותיבו ,רעכאמגינָאה הילא הנוכמה ,רעגעה והילא
 לשומה ישארה יאבגה היה ףא אוה .זיולקל דומצ

 ,בושטידיזמ יברה לש ודכנ םעפ אבשכ ,ינרוכז .הפיכב
 בריס ,ותבש תובשל ,ל"ז לידנמ 'ר קידצה לש ונב
 -- אוהש םושמ ,זיולקב ללפתהל ול תושרהל הילא 'ר

 ,בושטידיז לש רחא יברב ריכהו הדוה -- הילא 'ר
 -צה אקוד אוהו ,ןמז ותואב בושטידיזב ד"באה היהש

 היה ךכ םושמו ,הימולוקל הנש לכב אב היחש ,ריע
 -תיבב ללפתהל אובל לידנמ 'ר קידצה לש ונב חרכומ

 היהש ,הנילודמ קידצה םג .ליקיציא 'ר לש תסנכה
 ואובב הזה זיולקב ללפתמ היה ,םיבושטידיזה עזגמ
 ,ןייטשנעכייא השמ 'ר ,רחא דכנ וליאו ;ונריעל תובשל

 -תיבב ללפתמ היה ,הימולוקב תועיבקב בשוי היהש

 'ך ריכה אל וב םגש םושמ ,ליקיציא 'ר לש תסנכה

 ...רעכאמגינוה הילא

 םידבוכמ םידרח םישנא םג וללפתה זיולק ותואב

 וינב ,ץיוורוה לאומש ןוגכ ,בושטידיז ידיסח ויה אלש
 שריה 'ר ויחאו ןושרג 'ר ויבא) רגניטַא לשיפ ,וינתחו

 עדייז וינבו תויח גילז ,(בו'צידיז ידיסח ויה ףלוו

 ,רעשטילעה ליקנעי ונתחו ןאמרעה י'ציא ,שוביילו

 -בב בושטידיז ידיסחמ םיבר וללפתה רחא דצמ .דועו

 'ו\ םשדלע תסנכה"תיבב רקיעבו ,םירחא הליפת-ית

 זיולקב םיניוצמה הליפתה-ילעב .ליביזדארמ ליקיציא

 .רעגניטָא ףלאוו שריה 'רו זיוצנארפ ריאמ 'ר :ויה

 -תמה ויה םיבר אלו ןטק היה בוקטרושטד זיולקה
 -תה הרוגידאסו בוקטרושט ידיסחמ םיבר .וב םיללפ

 םלועה-תמחלמ ימיב .םירחא תסנכ"יתבב םג וללפ

 .ולוכ ברחנו םיחתותה יזגפב זיולקה עגפנ הנושארה

 ל" יבאו ,זיולק ותואב יתדמלו יתללפתה יתודליב

 םימיבו םידעומב ,תותבשב הביתה ינפל םש רבוע היה
 יבא רבע הוצמ-רבל יתויה ינפל דוע ךא .םיארונ

 .לקיציא 'ר לש תסנכה"תיבל יבוקטרושטה זיולקהמ

 קיזייא :ויה יבוקטרושטה זיולקב םיללפתמה ןיב
 -נעטסיד לרעב ,ס'ליפָאק םירפא ,דירפ םלושמ ,ףראש

 ונב םע רעוואטסעכעס לרעב ,רעטכער שריה ,דלעפ
 ליטָאמ ,לעשטנעמ שיבייפ ,דלעפנעסע בייל .לשריה

 ,רעבעוו השמ 'ר ויחא ,רעבעוו קחצי 'ר דיגמה ,רעש

 ,ועטכעש ןימינב ,םואבסונ יכדרמ ,רעטכעש ךינעה
 ,ךאבסורג המלש ,גרעבנירג לאירבג ,רענטיירק יסוי

 לש ונב) חספ ןרהא ,ןעטראב לרב ,יקסרוגידאס השמ

 .(זיוצנארפ ריאמ 'ר
 ויה ימ עדוי יניאו סנכנ יתייה אל בוסוקד זיולקל

 דארק (ינוד) דוד 'ר יכ ,קר יל רוכז .םיללפתמה םש

 .הביתה ינפל רבוע םש היה ,אלפומ הליפת"לעב ,רעמ
 ,ליביזדארמ קידצה ,ליקיציא 'ר לש תסנכה תיבב

 רידימלת ,םימשדיארי .,םיבר םידבוכמ םישנא וללפתה
 -תיבל בשחנ היהו ,םיתב"ילעבו םינוש םידיסחו םימכח
 עשוהי 'ר  ןיידה .ונתליהקב רתויב דבכנ הליפת

 רועיש הצרמ היה ,םש ללפתמ היהש ,רעבליז לישעה

 ינאו ,םיפתתשמה ויה םיברו ףרוחה יברעב ארמגב
 םימשדאריו םכח"דימלת ,י'ציא יכדרמ 'ר םג .םכותב

 ל"צז דוד םהרבא 'ר קידצה ןואגה לש וידיסחמ ,לודג

 -שבו ברע לכב םיברב שרדמ דמלמ היה ,שטאשטובמ

 ויה ןיזולקה לכב ומכ .החנמ תליפת ינפל תותב
 "תודועס שולש, אתווצב םיכרועו םיבשוי ןיקיתוה

 .םיבכוכה תאצ ירחא בר ןמז תורימז תריש ךות זיולקב
 שארב בשוי היה (גיטרעפדירפ) סייקיעש ליקיציא 'ר

 בוטדםוי :ויה םש םיללפתמה ןיב .תוניגנה לע חצנמו

 ;:תסנכה-תיב שאר ,ןאמרעה יולה (ןאמפיל) אפיל
 ןגס ,תסנכה-תיב שארכ ושרוי ,ןאמרעה עיטָאמ ונב
 -דימלת ,דגנתמ ,ןפלח"לעקיב המלש !:הליהקה אישנ
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 דעה המלש :היעשי ונבו ךילרהַא חרז ;יאקנב ,םכח

 דיסח) לאוי רדנס ;טחוש ןרהא ; (ןאיוב דיסח) רעל

 -יציא 'ר לש ונתח ;ןייטשדלוג ביל קחצי ; (בושטידיז

 ; (בוקטרושט דיסח) רעצלעמ ליסוי ,ס'יקיעש ליק

 ,רעלמאר שריה ; (ץינ'זיו דיסח) רעדניל החמש םלושמ

 הרוגידאס דיסח ,ואדנאל השמ :וינתח םע ,רידא ריבג

 -דימלת ,אקארק דילי ,ןאמראלק םירפא ; םכח"דימלתו
 ןיידה :קהבומ ינויצ ,לודג םימש"ארי ,ליכשמו םכח

 השנמ ;(בוקטרושט דיסח) רעבליז לישעה עשוהי 'ר

 -דימלת ,ןיד ךרוע ,חרז ר"ד ,ירבח ,ונבו רעגרעווכיור

 קידצה דכנ ,ןייטשנעכייא השמ 'ר ;םימש"אריו םכח
 -דימלת ,בר לש ונב ,סעדנארב השמ ;בושטידיזמ

 וינבו רעבעוו םולש ; (ןיטערטס דיסח) ליכשמו םכח
 : גרעבלעגאנ לידוי ונתחו יכדרמו (ליקסח) לאקזחי
 ןואגה לש ודכנ ,םכח-דימלת ,רעצעזרעטסוא שובייל

 ,ןבואר וינבו בלסינאטס ק"דבא ץיוורוה םלושמ 'ר ברה

 (ןפלח המלש לש ונב) לעקיב יכדרמ :ןתנו המלש

 : היסור דילי ,"עינופ" הנוכמה ,אנהכ ליטָאמ וסיגו
 יקבו םכח-דימלת ,ידורב דילי ,סלעמיצ החמש וסיג

 -לת ,ידורבמ אוה םג ,סלעמיצ ל'שריה ונתחו ,ך"נתב

 ,(היניטוא דיסח) בילטוג ליסוי ;ליכשמו םכחידימ
 גלפומ ןדמל ,להאוו-רנישטורב יליסוי 'ר ;םושרג ונבו

 יתבב םיחרואה םיינעה תא תבש-לילב רדסמ היהש)

 ,ןדמל ,ןאמפוה ביל דוד ;:(ריעה לכב םיתבהיילעב
 םולש ;רעבעוו קחצי 'ר דיגמה לש וילכיאשונו ודידי
 ףיירג .ש ;רעברעפש ןמלז :דירפ לאומש ; ןוזניבור

 ; קחבומ הליפת-לעבו ןיירוא רב ,חרזו ןרהא וינבו
 הילדג :בונראטמ ןייטשנרעב ל'שריה ,רעלקניו לירב

 :רעיירש המלש :טחוש ןרהא 'ר לש ונתח ,רעייפ

 דידיז דיסח ,"קינטעיפולוה, הנוכמה ,ןמאנה שיבייפ

 ,סיירפ ריאמ לאוי ;קהבומ הליפת-לעבו בהלנ בושט
 ונבו .םינש תורשע ךשמב תסנכה-תיב לש ארוק-לעבה
 ,י'ציא ונבו ואהט ןושרג ;רענפיה םירפא ; המלש דוד

 .דועו
 דזח דיב תסנכה-תיב תא להינ ןאמרעה עיטָאמ 'ר

 ןמ םיבר ועיגה הרות תחמש לילב םעפ ,ינרוכז .הק
 לישעה עשוהי 'ר ןיידה לצא גחב ובשיש ,םיללפתמה

 רוחיאב םבר םע הרמזבו םידיפלב ,גוהנכ ,רעבליז

 ינפל רבע ןאמרעה עיטָאמ 'ר .תופקהו בירעמ תליפוול

 -גוחה וסנכנ בירעמ לש הרשע-הנומש עצמאב .הביתה
 דחאו ;םהלו דבוכמה ןיידל וכיח אלש וסעכו ,םיג

 לוקבו ןוגינב "וכרב,ב חתפ ,ןאמפוה בייל דוד ,םהמ
 .הרשע-הנומש תליפת עצמאב רוביצה תא קיספהו םר

 הלע ;תליפת תא ןאמרעה עיטַאמ רמג הקד רחאל

 ךרד; :דקפמ לוקב קעצו ("רעדנעטש,) דומעה לע

 ."ץרא
 -משב :ירוענ ימימ ינורכזב ראשנ דחא ערואמ דוע
 השמ 'ר ברל "הרות ןתח,ל "הקזח., התיה הרות תח

 -ארב ןתח,לו ,בושטידיזמ יברה דכנ ,ןייטשנעכייא

 'ך ברה הלח םעפ .ןאמרעה עיטַאמ 'רל -- "תיש

 םייתאמב רכמנ "הרות ןתח" תיילעב דוביכהו השמ

 ,ןוגהו דרח ידוהי היהש ,רעלמאר שריה ריבגל םיבוהז

 .הלילו םמוי ויקסעב עוקש ולוכו ןיירוא רב אל ךא

 יתרפיסו ,הרותה דובכב הז לוזלז לע דאמ יתסעכ
 ןועמש 'ר ברה םשב יתעמשש הצלהה תא םיאבגל

 הזה רבדכ הרק וימיב םגש ,אקארק ק"דבא ,רפוס

 ןאכ רמגנ םויה הנה, :םיאבגל רמא אוהו ,ותליהקב
 -בד תנווכל והולאש ."יאצילג"-ידיסח חסונב "ךודיש,

 תא ללכ ריכמ וניא ןתחה, :רומאל ראיב אוהו ,ויר

 "...הפוחה ינפל הלכה
 -תיב יאב לש םתקדצ לע דיעמה ,רחא ערואמ הנהו

 ,תיבירב הוולמ "| 'ב ומשו דחא רבח :הזה תסנכה
 םג םש ללפתהש ,'ש 'ז הוולה תא תואכרע ןידל עבת

 עיפוה דחא לוח םויב .ודעומב ערפנ אלש בוח לע ,אוה

 תא לקיעו תסנכה -תיבב טפשמה"תיב חוכיאב םע

 םיאבגה .תסנכה-תיבב הוולה לש ("טדַאטש,) ומוקמ
 יפלו ,הזה ריפחמה השעמה לע דואמ וזגר רוביצהו

 עיגהשכ ,עצמאב הליפתה תבשב הקספוה םתטלחה
 -רבע םע דחי וללפתי אלש םרמאב ,תסנכה-תיבל 'ו 'ב

 ,םיללפתמה לכ ורבע ,תאצל בריס אוהשכ .הזכ ןיי
 שדחה שרדמה-תיבל ,םשארב ןאמרעה עיטַאמ 'ר םע
 .הליפתה תא םש וכישמהו ךומסה

 דואב םירגה םישנא בורל וללפתה עילופיזַא זיולקב

 רכוז ינא םהמ ,(היריעה-תיב ירוחאמ) הביבס הת

 -העבראל בא ,דבוכמ שיא ,ןרוהנייא השמ :םידחא

 בייל הדוהי :תחא םא ינב םלוכ ,תונבו םינב רשע
 ,םכח-דימלת ,רענילג שריה הדוהי לש ונתח ,ןירג

 -ידיז דיסח ,רעינכוב השמ ;:ינוציק "דגנתמ,ו ליכשמ

 -רעבלאה ס'לידיוד םייח 'ר :רדהנ הליפת-לעבו בושט

 השמ ינתוח ;גלפומ םימש"אריו םכח-דימלת ,םאטש

 -רב ,ןאמרעקוצ השמ :טארנעזליה .ב ;ה"ע רעגניז

 דמה לש וילכ-אשונו ודיסח ,האנ הליפת-לעבו ןיירוא

 לואש לש וגתח ,שיביוט רתלא ;רעבעוו קחצי 'ר דיג
 ןעדאל לאומש :בהלנ ינויצו ןיירוא-רב ,ןאמסייוו
 .ןאמרעייש לידנמו

 ,דואמ םיברועמ םיללפתמה ויה דארגניראש זיולקב

 הרות-תחמשב הנש לכב יכ ,היה עודי .םינימה לכמ

 "הב ,"תיארה התא,ב םידוביכה רבדב תקולחמ תצרופ

 העיגמ התיה םידוביכל תובהלתההו ,תוילעבו תופק

 :רכוז ינא םש םיללפתמה ןיב .דירתמרהל ףא םיתעל

 -לעב ,בושטידיז דיסח ,לעקנערפ (סעיניפ) םייח

 לש רוכבה ונב ,רעלטערב עיטָאמ !:ןיוצמ הליפת

 ס'הכלמ הינפ עיטַאמ :רעלטערב לקנעי דיגנה

 ,ןאמרעפייא לארשי ;הליפת לעבו םכח-דימלת ,דיסח
 רבח היהש ימ) ךיירטשנטור לשיפ ר'ד לש ונתוח

 'פורפ לש ויבא ;םילשוריב תידוהיה תונכוסה תלהנה
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 שריה :דניקסיז םייח ! (ךיירטשנטור עשוהי ד"ועו ןתנ
 :דיוד ונבו ןאמפוה עסיז :טסאפ ביל ונתחו סירק

 .דועו ,ליכשמו ןיירוא-רב ,לאקוס ליקעי
 רוסה לכמ םידיסח וללפתה "םילשורי, תסנכה-תיבב

 דותמ םיברו םידבוכמו םידרח םיתב-ילעב םתסו םיג
 וללפתה לוח ימיב .הזה תסנכה תיב לש הביבסה יבש
 "הצה דע רחשה תולעמ ,תורמשמ הנומש דע שש םש

 -אה םינומהב םיאב ויה בירעמו החנמ תליפתלו ,םיר
 םידמול ויה םירחצה-רחא תבשב ."שידק, רמול םילב

 -יפומ ויה תובורק םיתעלו ,שרדמב וא ארמגב רועיש
 ןכו ,ץוחה ןמ םיחרוא ,םינשרדו םידיגמ םש םיע

 -אוג ועיפוה ןהבו ,םינויצה לש תופיסא םש ומייקתנ
 דהו ינויצה ןויערה תא וריבסהו ופיטחש ,םידרח םימ
 םישרדמב ,םיקוספב םהימואנ תא ולביתו ימואל

 .ל"זח ירבדבו

 סנרפ ,ףאדייב ליקעי :ויה םש םיללפתמה ןיב
 בהלנ ץינ'זיו דיסח ,היריעה תצעומ רבחו הליהקה
 לש ונתוח ,דבוכמ דיגנ ,בושטידיזל םג עסונ היהש

 דיומ יברה םינסכאתמ ויה ותיבב ;ואל ליסוי 'ר ברה
 םתבש תובשל םאובב ,בושטידיזמ יברה םגו ץינז

 םע ברועמ ,ססותו זירז ,היה חקיפ ידוהי .הימולוקב
 לש ונתח) ףאדייב שוביילו י'ציא :וינב ינש .תוירבה

 ,דרח ,רנוילימ ,רעלטערב לעקעי .;(ץיורוה לאומש

 ,לידנמו הנוי :וינב ינש :דיסח אל ךא ,דואמ קודא

 ןתנו רעיירב השמ ,ןאמדייז השמ :וינתח תשולש

 -ירק ןושמש ; לעביווצ ךלמ ;רעיירב ליטָאמ ; ןאראב
 ליטָאמ ונתחו ןאמסייוו לואש ;רעמארק ליטַאמ ;ץינ

 השמ לש ונתח ,רציבוקפולס .א ;רעמאה אבא ; שירפ
 דומ שבולמ ,םימש אריו ליכשמו םכח-דימלת ,ןאמדייז

 השמ לש ונתח ,רעילופמאיטסירק .א ;ינויצ ,תינרד

 ,סחוימו ליכשמ ,םכח"דימלת ,ידורב דילי ,רעיירב
 לש ונב ,ןיטאהור השמ :ינרדומ שובלב םימש"ארו

 דרב ,רעיירב השמ לש ונתחו בושטולז ק"דבא ברה
 לארשי :בוט םאונו ליעפ ינויצ ,הלכשה לעבו ןיירוא

 ההובג המרב קודקדו ך"נתל הרומ ,שינעה םייח
 השמ :(שינעה ריאמ יאנותעהו רפוסה לש ודוד)
 הילדג ;סקאל םייח ;שוביילו םייח וינבו ןאמדלפ

 ;לאטש לידוי ; לאומש ונבו טכעה י'ציא ;וינבו רעטיב
 הדוהי ;רוטקאפ ףלאוו ;טאר רתלא ;יזנכשא המלש
 יציא ;:רעכוס י'ציא םחרבא :וינבו רענילג שריה
 '| ברה םג .דועו ,רעלמאר הילא םהרבא :רעגעה

 םיללפתמ ויה שיקלעמש הילדג 'ר ברחו םימואת בקעי
 ימיב .שדוח-שארבו הרותה תאירק ימיב לוח ימיב םש
 תסנכה תיבב יתמאנ ירטסואה טנמאלראפל תוריחבה

 ימיבו תבשב םע-תובר תופיסאב םימעפ המכ הזה
 .לוח

 םתס בורל ,םיבר םיללפתמ ויה ןשיה שרדמה"תיבב

 היה םירהצה"רחא תותבשבו ,"םידיסח, אלו םידרח

 םש .בר להק ינפל שרוד רעבעוו קחצי 'ר דיגמה
 "הבישיה-שאר,, הנוכמה ,עשוהי השמ 'ר ןיידה ללפתה

 :ויח םיללפתמה רתי ןיב .םייח 'רו רתלא 'ר וינב ןכו
 ;רעפענק לואש ריבגה ;םיאבגה שאר ,ספערק לידוי
 :וינבו רעכעב ליפוק ;גרעבלזיו דיוד ;םימשדאריו
 -לעמש הילדג 'ר ברה לש ונתוחמ ,רעפענק רתלא ונב
 םכח-דימלת ,לעדנאמ 'ל לואש 'ר לש ונתח ,ל"ז שיק
 השמ :ךאבנסייוו המלש :ונבו רעקשטילעיוו ןתנוי
 .דועו ,לידנוז ונבו רעינאוויא

 דרפ תבשב הלודג הפירש הצרפ ןשיח שרדמה"תיבב

 לבא : הרות"ירפס א"י ופרשנו ח"סרת תנש ורתי תש

 -ירשהו רוביצ תינעת וזירכה םינברה ,ריעב ררש דבכ
 .תורבקה תיבב ונמטנ םיד

 .םיבר םיתב-ילעב וללפתה שדחה שרדמה"תיבב

 'ר דיגמה לש השרדה םוקמ רבדב העוט ינאש ןכתיי

 דחה שרדמה"תיבב שרוד היה אוה יכו ,רעבעוו קחצי
 םיבר ויה םהינשב .ןיינב ותואב ,ןשיל ךומס היהש ,שד

 .י"שר םע שמוח ףאו בקעי"ןיע ,שרדמ ,ארמג םידמולה
 רסיא :ויה סקיס תסנכה תיבב םיללפתמה ישאר

 וצירעמ .דיגנ ,דואמ קודא ,הליהקה אישנ ןגס ,סירק

 הילדג 'ר ברה לש םג ךכ רחאו ש"ל לליה 'ר ברה לש
 שיקלעמש ברה רמא ודפסהב יכ ינרוכז) שיקלעמש

 ידוהי, היה אוה יכ ,הרמ הייכב ךות ,רטפנה לע

 ;רערינעשז .י ונתח ;סירק שובייל ונב ; ("שודק

 ,היניטוא ידיסח ישארמ ,ןאמדייז רעב הדוהי ונתח
 :טחוש לאומש 'ר ;היניטואד זיולקל ךכ רחא רבעש
 :ש"ל לליה 'ר ברה ינב :רעמאה לכימ ;םיוש .א

 תובר םינש .םהינב םע ,ןמלז 'רו טידנעב ךורב 'ר

 וחור התיה ןיידע לליה 'ר ברה לש ותריטפ ירחא
 -יסח דוחיבו ,םידיסחה ךא ,הזה שרדמה-תיב לע הרוש

 /םיריזג, םהל וארקו זובב םהילא וסחייתה ,ץינ'זיו יד
 ..םישבי "םיארק,, ףאו

 ,םינוש םישנא וללפתה ''הרות דומלת,, תסנכה-תיבב

 יבשותו (ןלהל האר) "הרות דומלת, הרבחה ירבח
 '\ לש ונב ,טחוש רומש 'ר םשארב .איהה הביבסה

 קתוש טעמכ ,שודקו ריזנ ןיעמ היה אוה .טחוש ןרהא
 םוי לכבו .שדוקה ןושלב קר רבדמ היה תבשב ,רומג
  תובדנ ףסואו תונחל תונחמ ריעב ךלוה היה ישיש
 הדסיימ היה ,טחוש ןרהא 'ר ,ויבא .םירתסנ םיינע ןעמל
 -לת תואמל לודג "רדח, ,"הרות דומלת,ה לש השארו
 .תורובגל ועיגהב דוע הב לפיטו ,םיינע םידימ

 בוחרה םשדלע ךכ ארקנש ,הקנוימאק תסנכה"תיבב

 יבשות וללפתה ,קיתעה ןימלעה"תיב דיל ,הקנוימאק

 דחא קר רכוז ינא .םינוש םידיסח םג םהיניב .הביבסה
 -תיב ילעב ,רעכייט ןועמש ונבו רתלא :םהמ םיד

 תבושמה דמלמה ,טאר שריה :םסרופמה ירבעה סופדה

 שריה :לעדניט ליקעי ;לעדניט השמ ; (ןלהל האר)
 לעב ,רעגאז הנוי ;השמו ןועמש וינבו טאר בייל
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 תיב ותואב .רענפיה הנוי :תותילטל תשורחה-תיב

 -למה לש םהה םימיב רתויב ללכושמה "רדח,ה אצמנ

 .'עמה -- תדרפנ המישר האר .טאר שריה 'ר דמ
 וללפתה "לארשי תיב, םינויצה לש תסנכה"תיבב

 :רכוז ינא םהמ המכ .םיבר םירבחו העונתה ישאר
 תיב, ןודעומהו תסנכה תיב ר"וי ,טכעהנעדַאפ עשוהי
 -ממה (טמַאנעקירטעמ) םושירה דרשמ להנמ ,"לארשי

 לבייל ; בהלנ יגויצו דרח ,ליכשמ ,םכח-דימלת ,יתלש

 ,םכח-דימלת ,היניטוא ק"דבא ברה לש ונב ,שיביוט

 :ינויצה ןויערל אלפנ ףיטמו יממע םאונ :,ליכשמ
 ונקז ,ריאמ .י ;ליכשמו םכחידימלת ,רעגעי שובייל

 תירבעה הטיסרבינואב םלסיאה תונמאל רוסיפורפה לש

 תאז לכבו ,תעדב ישפוח) רעגרעב ליטָאמ ;םילשוריב

 ; שינה ריאמ ; (םידעומבו תותבשב םעפ ףא רדענ אל

 ,סקאל השמ :הליפתה"לעב ,גרעבנרעטש םייח רודגיבא
 -למ םאונו ליכשמ ,םכח-דימלת ,סקאל םייח לש ונב

 .שידייב ינויצ ןותע ךרוע ,ביה
 דורמה תובוחרבש "םיניינמ,הו תסנכה-יתב ראשב

 יבשות וללפתה ריעה ירברפבו ריעה זכרממ םיקח

 םינטק םירחוסו הכאלמ"ילעב םבור ,הלאה תונוכשה

 'ך ברה לש ןיינמב .םימכח"ידימלתו םידיסח םתצקמו

 יבשות וללפתה (ש"ל לליה 'ר ברה לש ונתח) לישנא

 שריה 'ר יתייער לש הבס םהיניבו ,שנויברעיוו רברפה

 ותשא .ןבדנו ןיירוא-רב ,ץינ'זיו דיסח ,גרעבנעגאוו
 רדצ ישעמב התברהו תירוביצ תינקסע התיח יליבאב

 .דסחדתלימגו הק

 בא-יתב םיפלא תעבראכ ירוענ ימיב התנמ הליהקה
 ידוהימ הלעמו זוחא םינומש .שפנ ףלא םירשעכ םהבו
 םתיצחמכ םהמ ,תווצמ ירמוש םידרח ויה הימולוק
 םימכח"ידימלת םהמ ,םינוש םייבר לש "םידיסח,

 -עב, םתס הברהו םיליכשמ ףא םהמ ,םימילשו םיארי
 ,"םיינרדומ, ויה םיזחא הרשעכ .םידרח "םיתב יל

 תותבשב רדניליצ ושבחו "למיירטש,המ וררחתשהש

 תא ואישהו היסנמיגל םהינב תא וחלש ,םידעומבו
 רוסמהמ םיקוחרו העדב םיישפח םירוטקודל םהיתונב

 תוחפ קרו .םידרח תקזחב ןיידע ויה םמצע םה ךא ,תר

 ,תיעוצקמה היצנגילטניאה רקיעב ,םיזוחא הרשעמ

 ןכו םירומ ,םייתלשממ םידיקפ ,םיאפור ,ןיד-יכרוע

 תבש יללחמ ויה ,היישעת"ילעבו םירחוס ,םירישע המכ

 םה תאז לכב .םיארונ םימיב קר תסנכה-תיבל ואבו

 הדעה תא רקיעב וגציי םהו הליהקה שארב ודמע

 בורהו ,היצילגב םהה םימיב גוהנכ ,היריעה תצעומב

 ,הטיחש יניינעב םהיכרצ קופיסב קפתסה םידרח לש
 .'וכו תואווקמ

 םידעומבו תבשבו ,םידוהיה ידיב ויה תויונחה לכ

 -יתב תשולשמ ץוח ,חותפ דחא קסע ףא אצמנ אל

 -חוסהמ שיא .םירכנ ידיב ויה םהמ םיינשש ,תחקרמה
 תא חותפל זעה אל םהיתועדב םיישפוחה םיר

 םינוק ויה אל יכ ,יאדכ היה אל ףאו תבשב וקסע

 חתפשכ .רוגס לוכה תבשב יכ ועדי םייוגהו ,תבשב
 תא ,ןאמדלעפ השמ לש ריעצה ונב ,ןאמדלעפ סקאמ
 -תיב ןידכ הנידש הלתמאב ,תבשב ולש הירגורדה

 .החקרמכ הלוכ הליהקה התיה ,תחקרמ

 .ידרח הליהקה לש הייפוא היה םהה םימיב

 םילועמ הליפת ילעב

 "ןעכעלוש,ה ,שרדמה"יתב ,ןיזיולקה ,תסנכה-יתב

 םהבו ,םיללפתמ ינומה םיאלמ ויה םיברה ?םיניינמ,הו

 -ילעב, םידעומבו תותבשב הביתה ינפל םירבוע ויה
 ,םיידיסחו םייממע רוביצ-יחילש | ,ןגנ-יעדוי  "הליפת

 .סרפ לבקל תנמ-לע אלש

 ךא ,רכשב םיעובק םינזח ויה לודגה תסנכה-תיבב

 .םועז היה רכשהש םושמ ,הלועמ ןזח היה אל םעפ ףא

 תבשל ,םימסרופמ םינזח ץוחה ןמ ואב םיתעל םלוא

 ינרוכז .לודגה תסנכה-תיבב וללפתהו ,םייתש וא תחא

 ליקעי ,רענווָאר לידייז ,רוש ךורב תא יתודלי ימימ

 -טרושטד זיולקב עיפוהש טאלבנעזור יליסוי ,רעסעדוא
 והוויל ויבאו ,הרשע"הנומש ןב רוחב ותויהב בוק
 ...ררושמכ הרמזב

 "ונב .םהבש םילועמה תא רכוז ינא הליפתה-ילעבמ

 ;םהבש לודגה היהש ,זיוצנארפ ריאמ 'ר : בושטידיז חס
 'ך :לעקנערפ םייח 'ר :רעגניטע ףלָאוו שריה 'ר

 ; (גיטרעפדירפ) סייקייש ליקיציא 'ר ;רענכוב השמ
 דוע ויה יאדו .ןמאנה שיבייפ 'ר ;רעקאה דיוד 'ר

 לע םתולעהל יל השקש וא םיתרכיה אלש ,םירחא
 ל"ז טַאר ןועמש 'ר יבא :הרוגידאס חסונב .ינורכז

 דואמ ברע ולוקו ןגנ-עדוי היה ,בוקטרושט דיסח

 ינפל רבוע היה םינש הח"מ ךשמב .קהבומ "חסונ,, לעבו
 ףסומ-לעבכ םיארונ םימיבו םידעומבו תותבשב הביתה

 תיבב ךכ-רחאו בוקטרושט ידיסח לש זיולקב הליענו

 חור-תחנו גנוע םרוג היהו ,ליקיציא 'ר םשדלע תסנכה
 ישאר םיאב ויה םירופכה"םוי יאצומב .ויעמוש לכל
 -תבשב הרכהו הדות ול עיבהל ,אבא תיבל תסנכה"תיב

 ל"ז רעבעוו קחצי 'ר דיגמה ;דוקירבו הרמזב םיחא

 םג םירשומה םינוגינ רביחו ,אלפומ הליפת-לעב היה

 ; ןאמרעקוצ השמ 'ר וצירעמו ודימלת ;םירחא יפב

 לאומש םהרבא 'ר ;רעלעה ריאמ 'ר ;רעש ליטומ 'ר

 ןבואר ירו רעמארק דיוד 'ר :; ףיירג חרז 'ר ;רעלעה

 םירפא 'ר  :היניטוא"ץינ'זיו חסונב .רעצעזרעטסוא
 רעביל 'ר :ץנארקנעזור קיווָאוו 'ר :ס'השנמ ריאמ

 ,ןאמדייז דוד 'ר ,רעקוסיוודיפ השמ 'ר :רעלאש
 -ליפת תא ומיענה םלוכ .רעבאהנטסרעג ןועמש 'ר

 "רופמה םינזחהמ ולביקש ,םיידיסח םינוגינב םת

 -תמ ויה אל הז חטשב .םיר"ומדאה תורצחבש םימס

 םיידיסחה םינזחה לכמ ונהנ םלוכ ,םידרפנו םילדב

 -יעדוי ויה ןיזיולקב .םיבוטה םינוגינה לכ תא ועימשהו
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 ,העימשה ןמ ודמל םשו יבר לא םיעסונ ויהש ,ןגנ
 שדחה ןוגינה תא ואיבהו ,םיוותה תא וקיתעה ףא םהמו
 .הליפתה"ילעב יפב ןיזיולקה לכב טשפתנ דימו ונריעל

 בהלנ דיסח היה היניטוא"ץינ'זיו ידיסח לש זיולקב

 'ר ומשו ,שלח היה ולוק יכ ףא ,דואמ ילקיסומ ,דחא
 דוחב םיימעפ עסונ היה אוהו ,ס'ישירעב ריאמ םהרבא

 היה םש ,יברה רצחב ותבש תובשל היניטואל שד
 לארשי 'ר ומשו ,תוידיסח תורימז םיענ ,םסרופמ ןזח

 ,בושטידרבב ב"ירת תנשב דלונ לארשי 'ר .סריפנייטש
 ןעדאפדלוג םהרבא םע דחי -- ררושמ היה וירוענבו

 .בושטידרב לש "לישרופ,ב ןטקה םחורי 'ר לצא --

 ךכ-רחא ,הרוגידאסמ יברה רצחב ןזחכ שמיש אוה
 ,הקנדורוחמ ל"צז רגאה אבא עשוהי 'ר יברה רצחב

 דע ד"ערת תנשמ ;:היניטואב םינש הברה -- ףוסבלו
 הבש ,בלסינאטסל רזח ךכ-רחאו הקירמאב היה צ"רת

 .הנושארה םלועה-תמחלמ רחא היניטואמ יברה בשי

 -יסח יפלא לש םהיפב םירשומ ויה ויתורימזו וינוגינ

 -ירעב ריאמ םהרבא 'רו ,תיחרזמה היצילג לכב םיד
 ועימשמו שדחה ןוגינה תא םעפ לכב איבמ היה ס'יש
 -יולקה לכב וטשפתנ ךכו ,םירחאה הליפתה"ילעב ינזאב

 םג אלא ,הליפתה תעשב קר אל ;תסנכהייתבו זיז

 הוצמ לש החמש תעש לכבו םידעומב ,תבש תולילב
 .םינושה םיידיסחה םינוגינה תא םירש ויה

 םיליכשמו םימכחה ידימלת ,םינדמל

 -למ התיה הימולוק תליהק יכ ,רמול ןיא ללכ ךרדב

 הדורב ,לשמל ,ומכ םיליכשמו םימכח-ידימלת הא

 םיתב-ילעב היבשות ויה םבורב .שטאשטובו לופונראט
 ,בקעי"ןיע ,תוינשמ קרפ ,י"שרו שמוח תעדל וקיפסהש

 דרב לש ןויצ םהה םימיב ןתינ אל הלאכ םישנאלו
 -ימת ,םעה יטושפמ םיבר ויה םידיסחה ןיב םג .ןיירוא

 ירוענ ימיב יתרכה רחא דצמ .הרות ינב אל ךא ,םימ
 רירדס ,םיפוא ,םירגסמ .םירגנ ,םיטייח ,הכאלמזילעב

 םיחרוא-יסינכמו הקדצ"ישועו הרות-ינב ויהש ,סופד
 לש םיוסמ רפסמ םג היה ךא .להקב םידבוכמ ויהו

 דותדינב רתוי דועו םיקהבומ םימכח"ידימלתו םינדמל

 ףדב ןייעל ופיסוהו אתוקניד אסריג םהל התיהש ,הר

 ינאש ןבומ .תותבשבו םיברעב םירגובמכ םג ארמג
 הפוקת לכב םלואו ,ירוענ ימימ תומש המכ קר רכוז
 .םיליכשמו הרות"ינב ,םימכח"ידימלת ויה

 'ו יברו ירומ :ירוענב יתרכהש םינדמלה הלאו

 ,ןושרג 'ר לש ונב ,רגניטָא לשיפ 'ר ;םימואת לידיוד
 דרמ ןאצ תא תותבשב םיריבעמ םידמלמה ויה וינפלש

 -ישטורב יליסוי 'ר ;לעקניפ רתלא 'ר ;הניחבל םתיע

 ליקסח 'ר :רעלהאס ילםהרבא 'ר ;(להאוו) רענ

 לע םג יתעמש .תועד"הגוהו ליכשמ םג היהש ,קיציא
 ךייש אוה ךא ,(ןפלח) לעקיב המלש 'ר לש ותונדמל
 -לאה"ס'לדיוד םייח 'ר ;ויתרכה אל ינאו םדוקה רודל

 .םאטשרב
 השמ 'ר :ירוענב יתרכהש םימכח-ידימלת הלאו

 רומש 'ר ,בושטידיזמ קידצה לש ודכנ ,ןייטשנעכייא

 דיסח רוורב לאכימ 'ר ,דירפ םלושמ 'ר  ,טחוש

 ליכשמ ,בושטידיז יקידצ לע םירפס רביח ,בושטידיז

 (רוורב יו רוב 2%: .א  ר"ד לש | םהיבא)
 ד-עטש .מ 'ר בר לש ונב ,סעדנארב השמ 'ר

 ונב) זיוצנארפ ליבייפ 'ר .ןאמראלק םירפא 'ר ,לעהנר

 שובייל 'ר ,רעצעזרעטסוא שובייל 'ר ,(ריאמ 'ר לש
 לשיפ 'ר ,ואדנאל השמ 'ר ,(ללוכ ליכמ םג) ץיורוה

 ודימלת) רפוס לירעב 'ר ונב ;רפוס םהרבא 'ר ,ףראש

 ,(ל"ז םימואת בקעי 'ר ברה לש וילכ אשונו קהבומה
 לואש 'ר לש ונתח) לעדנאמ .ל 'ר ,רעלעה אפיל 'ר

 ,םואבסונ יכדרמ 'ר ,ןאמרעפייא בייל 'ר ,(רעפענק

 דמש 'ר יבא ,גרעבנירג קחצי 'ר ,רעטכעש ךינעה 'ר

 ,דלעפנטסיד לירעב 'ר ,רעטכער שריה 'ר ,ל"ז טאר ןוע
 בייל דוד 'ר ,סלעמיצ ל'שריה 'ר ,סלעמיצ החמש 'ר

 י'ציא יכדרמ 'ר ,ס'השנמ ריאמ םירפא 'ר ,ןאמפוה
 .םירחאו

 -לתלו םינברל ריעה יבשות לש םסחיל תינייפוא
 םינושארה םיריצה ינשש ,הדבועה איה םימכחיידימ
 : םינבר ויה ,הימולוקב ורחבנש ,ירטסואה טנמאלראפל

 לש ונב) אקארק ק"דבא ,ל"ז רפוס ןועמש 'ר ברה

 לאומש ףסוי ר'ד ברה ,(ל"ז "רפוס םתח,ה ןואגה
 עשיכייררעטסע, ןותעה ךרועו הניווב בר ,ל"ז ךולב

 םינויצה ודימעה 1907 תנשב .םש "טפירשנעכַאוו
 .אקארקמ ןוהט עשוהי ר"ד ברה תא דמעומכ

 "יסחה ינוניגב תוקיבדה המדק םלצאש םידיסחה םג

 ,קידצה ,יברח תגרדמ התיּה םהיניעבו תונדמלל תוד
 אוה םא וליפא בר תלעממ העבשו םיעבש יפ ההובג
 םהלש ברה יכ ,ראפתהל ולכישכ וחמש .ןידדתיביבא
 ,בוקטרושטמ לארשי 'ר םייברה םנמואו .הרותב לודג
 ,היניטואמ םייח 'ר יברה ויחאו ץינ'זיוומ לארשי 'ר

 הנרובדאנ-ןילי'זזמ םלושמ 'ר ,בושטידיזמ ברה"יברה
 ובשחנו רתסנבו הלגנב םילודג םינדמל ווה םלוכ --
 .הרותה ילודגל םינברהח ןיב ףא

 רידימלתל בר דובכ וקלח ןיזיולקבו תסנכה"יתבב
 .ונתליהקב הרותה דובכ היה לודג יכ ,םימכח



 רדפ ריאמ

 לודגה תסנכה תיב

 תסנכה תיב לש םיעובקה ויללפתמ לע יתינמנ אל

 ,הזה שודקה םוקמב ילש רוקיב לכ ךא ,ונריעב לודגה

 תעפימ תיטטסאה האנההו ינחורה גנועה ןמ וב היה
 .ילטנמונומה וראפו ורדה

 היה הימולוקב לודגה תסנכה תיב לש ומוקימ

 םינינפ ביבס התוא םירטועש תרתוכה תלוגל לושמ
 תסנכה תיב ןכ ,הומכ .תראפתל ןח ינבאו תוקהוב

 יתבו תויסנכ יתב לש עקר ךותב ץבושמ היה ,לודגה

 ,ונימימ בו'ציד'ז זיולקה ,ןשיהו שדחה -- םישרדמ

 ,ולאמשמ -- היניטואו בוסוק .ץינ'זיו לש םיזיולקהו

 ךרבועב רשא ,ביבסמ םישודק תומוקמ ,דועו ,דועו
 לוקב םביבסמ ללחה אלמנ ,םיבוט םימיבו תותבשב

 הפשב תגזמתמו הניפו דצ לכמ תעקובה הליפתו הניר

 ונוק ינפל ובל תא ךפושה ידוהיה ןומהה לש הדיחא
 .ומע דחייתמו

 לודגה תסנכה תיבב ןזחה ןכודו שדוקה ןורא

 ,תיתוכלמה ותוזחב םישרמ -- ומצע תסנכה תיבו
 תאשנתמה הרומכה ותרקת .אשינו םר ,אוה תודימ בר
 תטשוקמו ,םרג יבחר ךוות-ידומע י"ע תכמתנ ,לע לא

 ,םינמואה לש תבשחמ תכאלמ ישעמ ,תונמא תוריציב
 .בובלמ קלאפ םיחאה

 ומת םהילעו ןמש יעבצב םירייוצמ ויה תוריקה ףא
 תוראבמה תואבומ תייווילב ,ך"נתה ירופיסמ תונ

 דומה ינורכזב התרחנ .בותכל רייוצמה תא תוכימסמו
 "וזע עיקרב והוללה ,ושדקב לא וללה ,היוללה, :האב

 :תולודג תונומת לש הרדס ןיעכ ,םיקוספ יפל תקלוחמ
 והוללה : רונכו לבנב והוללה ,רפוש עקתב והוללה,
 לכל לעמ רשאכ ;"בגועו םינימב והוללה ,לוחמו ףותב
 .םלוהה רויצה עיפומ קוספ

 -בשה תונשב הרקתהו תוריקה וטשוק ,רפוסמה יפכ

 םינוממהו הליהקה יסנרפ ךא ,תמדוקח האמה לש םיע
 דזחהל ידימת ןפואב ודקש תסנכה תיב תלהנימ לע
 םיירט ואריי יכ ,תונמאה יניינק לכ לש הניקתה םתק
 רבדה גשוה טעמב אל .בורקמ הז ורצונ וליאכ םידחו

 דסחב רייצ ,טואהנזברַא ןמאה ,ונריע ןב לש ותוכזב

 יתונמאה ולוחכמב רבוע םעפל םעפ ידמ היהש ,ןוילע
 ןרומיש לע דקושו תובגשנה תוריציה ינפ לע ןידעה

 .דימתמה ןשודיחו

 ללוכ ,שדוקה ןורא לש עקרה טלב דחוימה וראפב

 -הו םיבוהזה ויטושיק .הלהקמה אתו ןזחה לש ןכודה

 םירדהנ ,םתשודק תרדהבו םרוא קרבב וצצונ םיבהזומ
 .הגונ םיקיפמו ויז םיאלמ ,םדובכב

 ודועייו כ''היב להנימ

 םירדח ויה ,וידיצ ינשמ -- תסנכה לכיהל הסינכב

 לאמש דצמ רדחה .םוי לכל םיניינמכ ושמישש םינטק |

 םויקל ,תסנכה תיב תלהקמ לש עובקה המוקמל היה
 םיללפתמה םלואל הסינכה ינפל תוכרעיההו תורזחה
 םילגרה תשולשב תוקספהה תעשב החונמ םוקמו --
 .םיארונה םימיבו

 -לפתמה ידיב להנימה היה םיזיולקבו תסנכ יתבב

 וחוקיפ תחת היה לודגה תסנכה-"תיבש דועב ,םיל

 הז רשקהבו -- הליהקה דעו לש הרישיה ותחגשהו
 "תאד ארמ ,ברהש גהנמ היה ,וילאמ ןבומ רבדכ ילואו

 םינזחה -- ןבומכו ,לודגה תסנכה-תיבב ללפתמ ,אר
 .ינוריעה דיגמהו (ונגסו ישאר ןזח)
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 -- תומחלמה יתש ןיבש הפוקתב םיאבגה ןיבמ
 לעב) רכייט ןועמש ,רנייש שריה לש םהיתומש םירוכז

 -רמ ףסוי ,(הימולוקב ןושארה ידוהיה סופדה תיב
 -רייפ ךורב הדוהי ,ןמדייז קחצי ,רגניז חספ ,שורומ
 .רלגנא השמ ,פיזננז ןועמש ,ןייטש

 -ישש דבלמ ,לודגה תסנכה"תיב יכ ,ןייצל יוארה ןמ
 םעדתורצע וב ומייקתה ,הליפתל שודק םוקמכ שמ

 םיבצינ ויהש ,הלעמ-ימר םישיא תופתתשהב תולודג
 וא םויה יניינע לע םירבד םיעימשמו םרה ןכודה לע
 -הו ארקמה -- קיתעה ידוהיה רצואב תורושקה תושרד
 םיקבוחה םיאשונ לע םייטילופ םימואנ וא -- דומלת

 תא ריכזהל ןאכ שי הנושארו שארב .םלוע תועורז

 ונילא אבש ,רבוו קחצי 'ר ,ינוריעה םירשימה דיגמ

 .לודגה תסנכה-תיבב עובש ידמ שרוד .היהו היסורמ

 תוניינעמה ויתושרדו תוירבה לע דואמ בוהא היה אוה

 .ויפמ

 חרוא תאצרה םג תנמדזמ התיה םעפב םעפ ידמ
 דיגמה לש ותעפוה יל הרוכזו ,לודגה תסנכה תיבב

 לודגה תסנכה תיבב הרקיתה

 אצויה טפשמ לכ אמצב התשש בר .להק ןהילא וכשמ

 תוחילשב ונריעב ההשש ,טרופפר 'ר ,קוטסילאיבמ

 ויתואצרהב הבורמ תוניינעתה ררועו רפסמ תועובש

 .תופלאמה

 םינזה

 איבהל הליהקה דעו חילצה תכשוממ הקספה רחאל

 הוולתנ וילאו ןייטשנטכיל םשב ,ןיזדנבמ ןזח ונריעל

 ןזחה .סומלאק םשב ,דואמ רשכומ הלהקמ חצנמ םג
 םיקרפ עימשה ויתוליפת תעבו ןיחלמ םג היה הזה

 ארקנ אוה םימיל .םירחא םיניחלמו םינזח לשמו ולשמ
 הראשנ הימולוקו דנלוהב םדרטור ריעב ישאר ןזח תויהל
 -מעומה ויה םיבר .ןזח אלל רפסמ םינש ךשמב בוש

 םג .םיברל ."ןויסנ,כ תחא תבש ללפתהל ואבש ,םיד
 לעב ,רלסקו ןזחה לבקתנ ףוסבל .םכרד החלצ אל

 הצרא הרצק הפוקת רובעכ הלעש ,דואמ םיענ לוק

 ,ץולחכ ןכל םדוק הלע ורוכב ונב) ותחפשמ םע דחי

 היהו (הימולוקב "ינויצה רעונה, תורדתסה םעטמ
 .ןויצל ןושאר לש ןזחה םינש ךשמב

 ומוקמ תאו רפסמ םינש לש הקספה בוש הלח וירחא
 איבהו הנליומ אבש ,ןירפלה ןזחה לביק רלסקו לש
 םינזחה ןורחא היהש ,הזה ןזחל .ץכ םשב חצנמ ומע
 .הלהקמב ורש םהינשו -- םינב ינש ויה ,האושה ינפל
 דמב ןייטצה אל יכ ףא ,דואמ הפיו רידא לוק ול היה

 .תילאקיסומה ותעימשב דחוי

 האושה ינפל תונורחאה םינשב הלהקמה ישנא ןיבמ
 ,(סאב) סקס ןושמש ,(סאב) רבייהרוא :ונל םירוכז
 ,(טלא) ףפאצננט םיחאה ,(רונט) לגופליפש שרה
 ,(רונט) גרבמיצ ,(טלא) טכה ,(טלא) ןמצוש

 דומשש ,םירחא דועו (ןרפוס) ןופלד ,(רונט) רנביה
 םג היה ,ישארה ןזחה דבלמ .יל םירוכז םניא םהית

 גרבספלוו םשב "ןזח רעטלא רעד, ארקנש הנשמ"ןזח

 רדונה "יולה, ינקחשמ ,רחוס היה ולש םינבה דחא)

 ישארה ןזחהש תוליפתב הביתה ינפל רבע רשא ,(םיע
 אל ןהבש תופוקתב וא ,רוביצדחילשכ ןהב ללפתה אל

 .ישאר ןזח היה

 תיב לש ורדהו ויפויל יכ ,ןייצל ינוצרב ,םויסב

 ,םיקחרמל ןיטינומ ואצי הימולוקב לודגה תסנכה
 אלש ,ונלשמ רתוי תולודג םירעב תסנכ יתב ויה יכ
 דתה וב רקבל ול ןמדזנש ימ לכ .ול תוותשהל ולכי
 .תוקומע ונממ םשר

 לכ תא םהירזועו םיצאנה ותיצה האושה תפוקתב
 לש וגג םג ,לילכ ףרשנ לכה .תסנכה יתב לש עבורה
 יקדזמ ורתונ ויתוריק קר .ותרקתו לודגה תסנכה"תיב
 ןאכ ויהש םייחה ןברוח תא תולמסמה תוברוחכ םיר
 .םלועהמ ודחכני
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 ןזחה ,ףפאצננט םייח ,טכה ,סקאס ןושמש ,(--) ,רבייהרוא ,ףפאצננט לבייפ : לאמשל ןימימ .לודגה תסנכה תיב תלהקמ

 .ןפלד ןמלק ,(-) ,ןזתה לש רוכבה ןבה ,(--) | ןמצוש .מ ,צכ -- חצנמה ,לגיופליפש שרה (ריעצה) ונב ,ןירפלה

 הימולוקב םישרדמ יתבו תסנכה יתב תמישר

 לודגה תסנכה תיב

 ייפפלקס,, תסנכ תיב

 "ו

 ל

 "ו

, 

 םייבו לש (םיידיסה) םיניינמ -- תסנכה יתב

 יבר רלוס

 רוחב-יברה

 רעמילשורי

 רנראמוק

" 

1 

1 

 םיטייח

 לקיציא 'ר

 רעדארגיראש

 רבו'צידי'ז

 סיבצקה לש

 רעסיקיס

 רענאיוב

 רבוסוק

 רעייניטוא

 רבוקטרו'צ תסנכ תיב

 " "ו

2 1/ 

 ו ,/

 ו" ו

 רסאי

 רדורגונרט לידוד 'ר

 םימואת ינצ סייח 'ר

 ןייד רניטלד

 םינוגראו הכאלמ ילעב לש םיניינמ

 ןייטשרייפ ,ןייראפ רשינמפוק

 סינויצ ,ןייראפ רשינמפוק

 רציני'ציפוק

 רלופוזא

 רצינ'%יוו

 רעמילשורי

 רקנימאק

 ללה 'ו לש

 אשידק הרבח לש

 טאר

 רעוועלע

 - רעינאבעלק

 ןשיה שרדמה תיב תסנכ תיב

 ו"

2 

 ו

 שדחה שרדמה תיב "ו

 טמזיירק

 הרות-דומלת

 רבוו קחצי 'ו דיגמה לש

 "'םיצורח די, לש

 םירלדנסה לש

 םינקז בשומ

 סימותי-תיב

 'צ'צוב

 רענער

 ןייטשרייפ .ב .י -- "קינלסימ'ז,

 סינויצ -- ''תודחא,,

 רלטרב בקעי 'ר לש ןיינמ

 ''יחרטמ יריעצ,, תורדתסה לש תסנכה תיב

 יילארשי תדוגא יריעצ,, תורדתסה לש ןיינמ

 גינק הי'צני -- 'זנויברוו

 (םייללכ םינויצ) ''לארשי תיב,, ןיינמ

 רמהטיורק -- ''לכעלוש םידיוב,,

 הקטרק רסיא -- ''רזיילג,, תסנכ תיב
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 '\יבודיוד .ד 'גניא

 םיקיתע תסנכ יתב

 תברקבש ,ןיזינ'צפ תליהק לש קיתעה תסנכה תיב
 ,ץע םייונבה םינינעמה תסנכה יתב םע הנמנ ,הימולוק

 הלפתה-יתב בורכ .תיחרזמ"םורדה ןילופ יתכריב רשא
 אל ,םיטאפראקה תולגרמלש |תוחדינה תורייעב

 -יתבכ ,תינוציח-תילכידרא הניחבמ םנמא ןייטצה

 -תיב םלוא .דועו ה'זמול ,אנליו תביבסב תסנכה

 בונולבאיב תסנכה תיב

 -יסנכה תונמאה תודלותב םש ול הנק הז ריעז תסנכ
 םינפה"ירויצל תודות רקיעב ,ןילופב תידוהיה תית
 ץעהיישרק תא הטשיקש תנינעמה המורכילופה וז ,ולש
 -יתב תרושל ופרצל רשפא וז הניחבמ .ולש םילדה
 רשא םירויצה"-יריתע ,ץע םייונבה םיעדונה תסנכה

 דודוח :ןוגכ ,תיחרזמה היצילאג לש תונטקה תוליהקב
 רקיעבו .רתוי תוקוחרה הבולימורטס"הקנוימאק ,בור
 דיג הברק תובורקה ץי'זד'זובגו בונולבי תסנכה"יתבל
 .תיפרגוא

 ,(ה"נקת וא) ג"נקת תנשב טשוק תסנכה-תיב םינפ\
 ךיראתש חינהל רתומ ךכיפלו ,ךרעב 1794-ב רמולכ

 .ןכ ינפל תודחא םינש יאדו לח ותיינב

 ימורדה וקלחב .המודקה ותרוצב רמתשנ אל ןינבה
 "תמה רפסמ יוביר ללגב יאדו ,ןמזה תצורמב ול ףסונ

 תיללכה ותרוצב םגפ רשא ,שדח ףגא ,ריעב םיללפ
 -רוא ןפואב רשקנ אל הז ףסונ הנבמ .ןינבה לש האנה
 רתויב ןיינעמה קלחה ,ןכאו .ישארה ןינבה םע ינג
 םנמא אוה ,רתוי םודקה ןינבה לש הרוטקטיכראב

 דריתב תיברמל ךכ-לכ ינייפואה ,הפיה הדוגאפה*גג
 | .ןילופב ץע םייונבה תסנכה

 -מכ ,םירבגל הלפת"םלואמ בכרומ היה תסנכה"תיב

 ול ברעממש "שילופ, ,('מ 6.35 > 8.6)) עבורמ טע
 "זורפ לעמ האצמנש םישנה תרזע ,('מ 5.10 % 6.35)

 דעוימה ןטק הלפת"רדח ןכו ,הינשה המוקב ,הז רוד
 ואצמנ הלא לכ -- ('מ 6,35 < 4.70) ףרוחה תומיל

 םישנ-תרזע וילעמו ףסונ "שילופ,, וליאו ;ןשיה ןינבב

 .('מ 3.70 א 8.50) שדחה ףגאב ועבקנ

 ,הנוילעה המוקב עיצי טשיק תיברעמה תיזחה תא
 ,םיידדצ תונולחב הראוה איה .םישנה-תרזעל ליבוהש
 וערקנש ,"םיידרסנמ, ,םיימואת תונולחב ןכו ,םיליגר
 .תיבה גגב

1 

 דוחמ התיה תיבה תוריק תא הראיפש .הימורכילופה
 ןיבש םיישפחה םיחטשל םאתהב ,תודש יפל תקל

 -תטישב רמולכ ,וכו הרקתה לע ,תותלדה ,תונולחה
 םייונבה תסנכ-יתבב תוימורכילופה בורכ .תמיוסמ תוי
 םיחוקלה םיביטומב ,ןיזינ'צפ לש וז םג הנייטצה ,ץע

 ,םימי-יקיתע םיידוהי םילמסמ ,חמוצהו יחה םלועמ
 ךותב .תילנויגרה תונמאהמ םאצומש םייממע םיטושק

 ,תולפת יקוספ לש םיזירפא ויה םיבלושמ הלא לכ
 וכו שדוקד-יבתכמ תואבומ
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 :(14 ,א"כ) ילשממ םיקוספ וטשק יברעמה ריקה תא

 -דצה-תספוקל ךומס ומשרנש ,"ףא הפכי רתסב ןתמ,

 רויצ םע "לבב תורהנ לע, :ז"לק םילהת קרפ ןכו ,הק

 "וניתורנכ ונילת הכותב םיברע לע,ל למסכ תורצוצח

 ץע םייונבה תסנכה"יתב תיברמב ץופנה ביטומה)
 הלפתה הריוצ ימורדהו יחרזמה תוריקה לע .(ןילופב
 ,רבדמב) "לארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהא ובוט המ,

 וליאו ,"םלוע ןודא, תלפת -- יחרזמה ריקה לע ,(ד"כ
 בשוי ךלמ לא, :תוחילסל החיתפה ינופצה ריקה לע

 ."םימחר אסכ לע

 תוגרדמ ועבקנ ,יברעמה ריקל ךומס ,תיבה םינפב

 ןייטצה הזה תוגרדמה"םלוס .םישנה-תרזעל וליבוהש
 -ומע היושעה הדארטסולאבב ,יקפאה ,ןוילעה וקלחב

 ידידהשעמ ,הפי הרזג ילעב ,םיימורכילופ ץע"ינוד

 יברעמה ריקהמ קלח ןכו ץעה-הקעמ .זירז ץע טרח

 -בצ הדנלריג תרוצב ןפג-ילעו םיפנע רוטיעב וטשוק

 ,ןיינעמ .קהבומ ילנויגר ,יממע יפוא תלעב ,תינוע

 -יע תא הפי ןאכ ריכזה וז הדנלריג לש ביטומהש
 שובלבש ,םיסנכמב וא "םיקדרס,ב "תורוידרוב,ה ירוט
 ."םילרוג,ה ,םיירצונה םירהה יבשות

 -בצב וקתעוה םהלש הדנלריגה לש ריקהו הקעמה
 סיאולא עדונה ירטסואה רקוחה ידיב םייעבטה םהיע

 ץע םייונב תסנכ"יתב,  ןיוצמה רקחמה לעב ,ראיירב

 ידוהיה ןוחריב םיכשמהב הנושארל ספדנש) "ןילופב
 ירוקמה רויצה .(1932 הניו ,"הרונמ,, ,תינמרגה הפשב
 לש תסנכה-תיב לש תוינכתו םימולצת תרוש ןכו הזה

 .ביבא-לת ןואיזומ יפסואב םיאצמנ ,ןי'זינ'צפ

 הריוצ ,תוגרדמה-םלוסל ךומס ,יברעמה ריקה לע

 דרושה תא התרוצב ונל הריכזהש ,(הטזור) הנשוש םג

 לכוכב ופשחנש ,תואמקסולגה יבג לע תותורחה תונש

 ןאכ השמיש תנשושה .ונצראב םיקיתעה תורבקה"יתב
 (המצע תואה ילב םלוא) לאיציניא ןיעל המודה טושק

 יבבל לכב 'ד הדוא היוללה, ;א"יק םילהת קרפל

 .ותומלשב ןאכ ןתינש ,"'וכו הדעו םירשי דוסב

 לע ,טשוקמה הקעמה לע תיברעמ-תינופצה הניפה

 לודגה רויכה לע ,שיבכע תרוצ תלעב זילפה-תשרבנ

 ,ןורחאו ,טושפה לספסה לע דמעוהש ,םידי תליטנל
 םיימורכילופ םיביטומ וליכהש ריקה ירויצ לע -- ןורחא

 דושה טושק םע םילהתה קרפ תאו חמוצהו יחה םלועמ

 יממעו יטנמור ,ירויצ ןח ,תאזה הניפה לכ -- הנש
 .הילע ךוסנ היה דחאכ

 תוריק לע וריוצש ןיטטיצהו תובורמה תוליפתה

 .םהלש תיפרגופיטה הניחבהמ תונינעמ תסנכה"תיב

 תסנכה-יתב ןיב טעמכ םידדובה םירקמה דחא ונינפל

 רייצה שמתשה וב ,תיחרזמה היצילגבש ץע םייונבה
 םיביטומה ןיב ותמיתח התלגתנ אל ונרעצל) ינומלאה

 "מא תואב ריקה יטושקל (הימורכילופה לש םיברה
 ריגחה ,תננגוסמה ם"תס תואב אלו ,הטושפה םדרטש

 -ירויצ לש יממעה םייפואש ןייצל שי ןאכו .רתוי תיג
 המימתה ,תיטסיביטימירפה הסיפתב שגרוהש ,םינפה
 ובתכנש ,םיירבעה םיטסקטב םג טלבוה ,םעה"ןמא לש

 תלבוקמה ,הליגרה ,תישומשה תירבעה תואב ןאכ
 .הליפתה ירודיסב

 דחוימב ןויצל יואר תיבה לש ימינפה וטוהירמ

 םיבוכרכ ידי-לע קלוחמה ,ימורכילופה שדוקה ןורא
 הליכה רתויב הכומנה ותמוק .תודחא תויצנגידנוקל

 ויה תותלדה .ץע"יפוליג תוריתע "ןורא,ה. תותלד תא

 םהיעזג ביבס ואשנש םידומע ןהירבע יתשמ תורטועמ

 המיבהו "ןורא,ה .םיבנע ילוכשא היושעה תגרשמ
 לש ףוליג תודובעל האנ אמגוד ושמשו ץעמ ושענ
 .187חו 177ה תואמב תסנכה"תיב ינמא

 בונולבאיב תסנכה תיב

 -- חימולוק תברקב ,ץע יונבה ינש ריעז תסנכ תיב

 אוה -- ברה יתונמאה וכרע ללגב ןיטינומ ול ואציש
 .בונולבאי תליהקב רשא תסנכה"תיב

 אמגודכ ןי'זינ'צפ תליהק לש נ"כהיב תא ונייצ םא
 "ויצ רשוע ןיבל העונצ תולכידרא ןיב קהבומ דוגינל

 -דומ בונולבאי לש נ"כהיבבש ירה ,ימינפ ירוטיעדיר
 -ירוטיע תבוטל תאזו ,רתוי טלוב ןפואב הז דוגינ שג
 .םייפרגו םיירויצ םיידוהי םיביטומ יריתע ,ולש ריקה

 תולגרמלש ץע םייונבה תסנכה"יתב םה םיטעומ ,ןכאו
 םירקוחה יגוחב בר הכ ןינע וררוע רשא ,םיטאפראקה
 -תיב ומכ ,תיממעהו תיתדה תידוהיה תונמאה לש

 .יבונולבאיה תסנכה

 ינומלאה רייצה ידיב ומשרנש םיירבעה םיכיראתה

 -יאתמהו תיבה תוריק לע (םיינומלאה םירייצה וא)

 םיחיכומ ,1727דו 1724 ,1721 ,1718 ,1717 :םינשל םימ

 -גנו 1711-ב ליחתמה ןמז קרפב ושענ םינפה-ירויצש

 ףוסב םקוה ןינבהש ,חינהל רתומ ןאכמ .17277ב רמ

 תעד יפל) 187ה האמה תליחתב וליפא וא 17-ח האמה

 האמה תיצחמב -- ןכ ינפל וליפא ,םידחא םירקוח
 דמה ישנא ורעשש יפכ ,167ה האמב אל ךא -- 17זה

 הנש האממ הלעמל אופיא םקוה הז תסנכ תיב .,םוק
 .ןי'זינ'צפ לש ג"כהיב ינפל

 ינפל .םירכינ םייוניש ןמזה תצורמב ולח ןינבה ףוגב

 אוה (הנושארה םלועה תמחלמב דוע) ףרשנ תיבהש

 אצמנש "שילופ,מ ,יזכרמ הליפת םלואמ בכרומ היה

 לעמ עיצי תרטועמ "םישנ תרזע,מו תיברעמה תיזחב
 -ענש םימולצתב עיפוהש נ"כהיב רויצ .הז "שילופ,ל

 ואצמנ םישנה תרזע ירדח יכ ,חיכומ הרבעש האמב וש
 ,ימורדהו ינופצה תוריקה דצל עקרקה תמוקב םג

 .םירבגל דעוימה הליפתה םלוא הבוגב רמולכ

 יתש לעב ידרסנמ גג הסוכמ היה בונולבאיב נ"כהיב

 טשוקמ ךא ,(ןי'זינצפ לש נ"כהיב ומכ) תויצנגידנוק
 -עמה ותיזחב .רתוי םירצה וידדצב םיירויצ םינולמגב
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 ןי'זיני'צפב תסנכה תיב

 .םידומע לע ןעשנה עיצי אצמנ הנוילעה המוקבו תיבר

 תואנ תותשק תועצמאב םהיניב ורשקנ הלא םידומע
 תודקראה תא ורציש םישרקה .לס-תותשק ןתרוצש

 דוצב כ"חא ורזגנו יקפא ןפואב הליחתכל ועבקנ וללה
 .תותשק תר

 דוחיב ןויצל היואר תסנכה"תיב לש ימינפה טוהירב
 ןעשנ וידומע הנומש לעו ןמושמ היה הסיסב .המיבה

 -ילופ םיסוכמ םקלחב ויה הלא םידומע .ןויריפא ןיעמ
 .האנ הימורכ

 ריקה ירויצ ויה בונולבאי לש תסנכה"תיב ראפ
 .ולש

 -יטרוקדה תבותכה ."ויכב לוק 'ה עמש יכ ךלמה דוד
 תאצמנ ריעזה ינועבצה רעשה ךותב תריוצמה תיב
 תנשוש ןיעמ ותרוצב ריכזמה לוגע בנשא תחתמ

 דותכל תחתמ .תיתוג היסנכבש ןיפנע ריעזב (הטזור)
 תאז, :רויצה עוציב ךיראתו ןבדנה םש םשרנ וז תב

 רדסל ל"ז (1) ירוא ר"רהב השמ ר"רה ףולאה בדנ
 ינמיס) ק"פל השמ ךרב רשא הכרבה תאזו טרפלו

 .(םכרצ יד םירורב םניא -- טרפכ -- ןוקיטיסונורכה
 דוצב היושעה תירוטיע תרגסמב ,וז תלדל ןימי דצמ

 לע, הליפתה ןוילעה הקלחב העיפומ -- הדקרא תר
 תאירק רדסל הליפתה וז) "וכו שדקתיו לדגתי לכה

 דה הימורכילופה לש םיינוג-ברה םיביטומה ןיבמ

 ,דבלב םיטרפ וליא ןאכ ריכזנ הרישעה תיבונולבאי

 עגונש המב דוחיב) תירוטסיה הניחבמ ןה םינינעמה
 ירויצ דיל ועיפוהש םוקמה ינבמ םינבדנה תומשל
 .םהלש תיתונמאה הניחבהמ ןהו ,(תוליפתה

 ןייצל שי יברעמה ריקבש הסינכה תלד ריצל לעמ

 דותמה םיפנכ יתש לעב חותפ ןטק רעש לש רויצה תא
 :תבותכה תא ליכמ רעשה .לזרב גרוס ןיעכ םירא

 ררועי ןכל תועמד ירעשמ ץוח ולעננ םירעשה לכ,
 -תהל לוכי וניא םאו תועמדב ללפתיו ובל תא םדא לכ

 רמא וילע .ךומנ בלב לוק השעי פ"כע ,תועמדב ללפ

 הליפתה ךשמה ןותחתה הקלחבו (ט"ויו תבשב הרותה

 דחתו ;""וכו םיסומע םע םחרי אוה םימחרה בא, :וזה
 ףולאה ה"ה םיפולאה (ובדנ תאז רמולכ) נ"ז :ןת

 השמ ר"רה וינב םע ןהכה םהרבא ר"רהכ (1) דוד
 .(?) דוד

 הליפתה המוד תרגסמב הריוצ וז תלדל לאמש דצמ

 יניאו יתמלח םולח .ךלש יתומולחו ךלש ינא ע"שבר,

 -ושמה הליפתה) 'וכו ךינפלמ ןוצר יהי .אוה המ עדוי
 ידי לע תרמאנהו םיפכ תאישנ רדסב ,עודיכ ,תבל
 ."ךנחיו ךרמשיו, :"םיכרבמ םינהכהשכ, רחאל להקה
 ןב השמ 'ר להקה שאר תבדנ, :וז הלפתל תחתמו
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 תנשל םיאתמה ךיראתהו) ךלמילא ונבו ןהכה ףסוי

 (םלוע לש ונובר) ע"שבר :תוביתה ישאר .(8

 תרוצב ל"נה הדקראל לעמ ןאכ וריוצ וז הלפתבש

 .ריהב עקר לע תוהכ תויתואבו האנ לוגע ןוילדמ

 : תומשה הז ריק לעש תולפתה רתי דיל םיעיפומ ןכ

 ,דודו השמ וינבו (?) היננח ד"באה ןב (!דוד) םייח
 ריאמ ר"ב יכדרמ ןכו וינבו ןהכה ריאמ ר"ב םהרבא

 .(1711 תנשל םיאתמה ךיראתהו) ןהכה
 -שה הב ,רתוי הטושפה ,םדרטשמא תואל דוגינב

 ןי'זינ'צפבש רתוי "ריעצה, תסנכה-תיבב רייצה שמת

 בונולבאי לש ןשיה תסנכה תיבב תולפתה וריוצ --

 בתכה תא הריכזמה ,ם'תס תוא ,רתוי תיגיגח תואב
 .הרותה רפס תועירי לעש

+ 

 רויצה תורוק, רקחמה לעב ,הרפוק סכילפ 'פורפ

 תמדא לע יתדה רויצה ינוירוטסיה ילודגמ ,"ןילופב
 לש תסנכה"תיב לש הימורכילופה תא ןייצמ ,ןילופ
 יביטרוקדה רויצל תיסופיטכ בונולבאי

 ידוהיה
 לש הקיטנמנרואה דוחיב ,ריקה ירויצמ קלח םג

 -יקה ךרואל םיללפתמה יבשומל לעמ וריוצש תותשקה
 תוריקחה .ןינבה תודוסי תעיקש ידי לע םלענ ,תור

 יכ ,םנמא וחיכוה ראיירב ידי לע בונולבאיב ושענש

 ךותב ןינבה תוריק לע ועקש וללה תותשקה תיצחמ
 .תסנכה-תיב םקוה וילע ,עקרקה

 ינומלאה רייצה ידיב וקלוח הז תסנכ"תיבב םג

 םיחטשל םאתהב -- םימיוסמ רויצ יחטשל תוריקה
 תורגסמ תרוצב -- רייצה תושרל ודמעש םיישפחה

 ,חמוצהו יחה םלועמ םירויצ וסנכוה ןהב תוירוטע

 -אתה ,םינבדנה תומש ,תוליפתה ומשרגנ ןהב ,תודקרא

 "וכו םיכיר
 ורמאמ ךותמ ,םינפה"ירויצ רואתמ עטק ןאכ איבנ

 לע,, :רומאל "תיממעה תונמאה ןמ,, :ץילפט .ש לש

 אוהו םיעבצדבר רויצ חטתשמ םילתכה תעברא לכ ינפ
 דולחה תא םג ולש היציזופמוקה לא תוצירחב ףרצמ

 וז התיהש הארנ .שדוקה ןורא תא םגו םיחתפהו תונ
 ושמתשה הנושארה םעפב אלו תעדב תבשוימ תינכת

 לכ .תוחתפתה לש הפוקת הילע הרבע רבכ אלא ;הב

 יעצמאהו םיפוקז תויוז-יווש םינבלמ השמח ליכמ לתוכ

 שדוקה ןורא ספות חרזמה לתוכב .םלוכמ דבכנ

 -דב ;םינפה םחל ןחלוש רויצ -- ןופצב ;ומוקמ תא

 םמוקמ היה הזכ .הינק תעבש םע הרונמה רויצ -- םור
 -תיבש תויהו ;םילשוריבש שדקמב ולא םירבד לש

 ,"טעמ שדקמ תיב, ,ידומלתה רמאמכ ,אוה תסנכה
 תלדה תספות ברעמב .ןאכל םג הז רדס קתעוה

 ,ינשה ויצחבש דועב ,יעצמאה רזגה לש ויצח תא קר

 הליכמ תבותכ ובג לעו חותפ רעש רייוצמ ,ןוילעב
 ולעננ שדקמה תיב ברחש, ידומלתה רמאמה תא

 ,תוכרב) "ולעננ אל העמד ירעש לבא ,הליפת ירעש
 .(א"ע טנ ,ב"ע בל

 לכ -- יעצמאה רזגל הזמו הזמ רבעמ םינבלמה ינש

 לעממש םירויצב וא תונולחב סופת םחטש ןיאש המכ

 לתוכב .תומישרו םיקוספ ,תוכרבו תוליפת םיליכמ --

 דצבש ,תופיכו םילדגמ לש ליבקמ רויצ -- חרזמה

 רומזממ אבומה בותכה ךותמ דומלל רשפא לאמש

 זואו לעוש ויתחתמ) םילשורי ריעה ונינעש | ,כ"כק
 דצבש דועב ,(םישית ינשו בשע ךחול יבצ ,ועולב
 הלפכמה תרעמב תובאה תא הארמ אוהש ןכתי ןימי

 םש םיריוצמ ינופצה לתוכב .(םילעוש ינש ויתחתמ)

 תובא יקרפ רמאמב תורכזנה תויחה עברא לאמש דצמ
 רובגו רשנכ לק ,יבצכ ץר ,רמנכ זע הוה, :אבומה

 .(ג"כ ה תובא) "םימשבש ךיבא ןוצר תושעל -- יראכ

 םיציצ לש הרישע תעלקמ םע לוגע יצח -- ןימי דצמו

 העברא םתחתמ) ,הירבע ינשמ םיריפכ ינשו םיפנעו

 ,ימורדה לתוכבש רויצה םג אוה הזל המוד .(םיסוס
 -קמה לש ןימי דצב םש ריוצמ םיריפכה םוקמבש אלא

 ,ןופירגל המודה עברא לע ךלוה םייח-לעב הזיא תעל

 םיגרק יכורא םיאבצ ינש : לאמש דצבו ,םיפנכ ילב ךא

 ,הזמו הזמ ,םתחתמו ,םילדגמ אשונ ליפ םהיניב ,דאמ
 -תב ,ןימי דצבו םי יסוס ינש לש םהיפב אשינ ןפוא

 םירבעה ינשמ .וילע םיספטמ םיבוד ינשו ןליא ,ךוו

 -יש ןיב הנטק תבנראו ףרוט ףוע םע םיפנע תעלקמ

 .הביבס לתפתמ שחנו הדיסח הז רחאו וינ
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 רועה תמחלמב ןילופ תודהי לש םויאה הנברוח םע

 הלש תונמאה תורצוא םג ודדשנו וסרהנ הנורחאה םל
 ידיל אב םהב ,הלאה םיעונצה הליפתה-יתב םג םללכבו
 םע ינמא לש תיתונמאה הריציה ןואג רדהנ הכ יוטיב
 .םינש תואמ שולשמ הלעמל ךשמב ,םידוהי



 טאו השמ

 הליהקה ינבר

 "תב הליהקה תורוק לע םינמאנו םיבר תורוקמ ןיא

 הפירשב ופרשנ םינשיה םיסקנפה יכ ,תומודק תופוק
 .ח"כרת תנש לש הפירשבו ז"פקת תנשב הלודגה

 ןורכז, :ןלהלד תורוקמב קפתסהל אופיא ץלאנ יננה
 ןייד ,ל"ז םימואת יבצ םייח 'ר ברה תאמ "םינושארל

 תאמ "םלוע יליבש, :ד"ערת ,הימולוקב צ"ומו
 המלש 'ר תאמ "הבגשנ הירק, : א"מרת ,רהאמ .מ .א
 תאמ "םילודגה םש, :ל"נה תאמ "םש ישנא, ;רבוב
 "חה םילודגה םש, : (א"דח) יאלוזא דוד ףסוי םייח 'ר
 ריבתכ :"ט"שעבה יחבש, :ןדלוו ןרהא 'ר תאמ "שד
 ינקז-יבא לש די"בתכ רקיעבו ,ןיסחוי תוליגמ לש די

 היהש ,יטוק ק"דבא ,ל"ז ןייטשפא סחנפ 'ר ג'"הרה
 'ר ברה ג"הרה יחא ידיב תעכו ל"ז אבא תיבב אצמנ

 רבח םויכו ץיבונרעשט ק"דבא םינפל) טאר םלושמ

 -מו לבוקמש המב ןכו ; (םילשוריב תישארה תונברה
 יתודלי ימיב יתיארו יתעמשש המבו שיא יפמ שיא רוס

 םהידי לע םימ יתקציו זיולקב יתכנוחש םימיב ,ירוענו
 דעו זאמ .ד"ערת תנש דע ,םימכחת-ידימלתו םינבר לש
 רשק לכ יל היה אל ,הניווב יתבש ימי ,ט"צרת תנש

 .יתדלומ ריע םע
 דייד .,ןידיתיב תובא םינבר ,ןיד-תיב תובא םה הלא

 שולש ךשמב ונתליהקב ושמישש ,תובישי ישארו םינ

 .הנש תואמ
 -שירו ד"באכ וגל ועדונש םינברה ןיב ןושארה .1

 וינבמ דחא היה הימולוקב (הבישי שאר) אתביתמ
 'ת תנש ינפל ,ל"ז "ןימינב תאשמ,, לעַב לש וינתח וא

 םינש ינפל ."םלוע יליבש,ב אבומש יפכ ,ישישה ףלאל

 אל ךא ,המדאב העוקש ותבצמ תא םג ואצמ תובר

 .הילע בותכה לכ תא חנעפל ולכי
 (ס'פלָאוו 'ר םהרבא 'ר) באז ןב םהרבא 'ר ברה 2

 אווקלַאשז ק"קד הליהקה סקנפב רכזומ ,הימולוקמ ל"'ז

 ,ד"כת תנשב טלחוה ןהילעש ,הליהקה תונקת םויק לע
 'רה ,אלשימרפמ גרובצניג ןושמש 'רה :םימותח ותאו

 ל"גס ליבנייז לאומש 'רה ,בורבאימ קיזייא ףסוי
 ירוט, לעב םג .שטאשטובמ רעגערפ דוד 'רח ,בובלמ
 .("הבגשג הירק, :האר) םש םותח ל"ז "בהז

 -שיר שמיש ל"ז ץ"כ ףסוי 'רב םהרבא 'ר ברה 3
 בובלב תוערפ ויה ד"כת תנשב .הימולוקב אתביתמ

 רתוי ,רייאב 'ב ,שדוק-תבש םויב וטחשנו וגרהנו

 ישנא םיגלפומ םידמול םהיניבו .שפנ םיעבשו האממ
 םהרבא 'ר םג היה םיגורהה ןיב .םיניידו םינבר ,םש
 ותבצמ יפל) בובלב הרקמב זא אצמנש ,ל"נה ץ"כ

 חסונ אבומ "םש ישנא, רפסב .(בובלב ןימלעה"תיבב
 'ר ה"ומ ןואגה.., :ראשה ןיב רמאנ םשו ותבצמ
 אתביתמ שיר ץ"כ ףסוי ה"ומ ןואגה ףולאה ןב םהרבא

 ."איימאלאק ק"קב

 ,(אקארק ק"דבא) ל"ז עשוהי 'ר ןב םייח 'ר 4

 אתביתמ-שירל הנמתנ ךכ רחאו הימולוק ק"דבא היה
 ןב היה אוה .ג"לת רדאב 'ט םויב רטפנ םשו ,בובלב

 שריה יבצ ברה ןתחו ל"ז "המלש יניגמ, לעב ברה

 תנומא, תובושתו תולאש האר) שטירזעמ ק"דבא לי'ז

 ,רבונדייק לארשי 'רב לאומש ןרהא 'רל "לאומש
 -בדה םיתורח ותבצמ לע .(ג"מת ,ןיימד טרופקנארפ

 שיא קידצ ומלועל רטפנ ג"לת רדא 'ט, :הלאה םיר

 תומוקמ המכב תובישי שפת ,ןומט הפ רשא םייח
 ברה אוה ,איימילאק ק"ק לארשיב םאו ריעב טרפבו
 .אקארק ק"דבא עשוהחי ר"הומ ןואגהב םייח ה"ומ ןואגה
 7 ."ה"בצנת הז תוכזב

 לש ונב ,ל"ז םייח 'רב לשיפ םירפא 'ר ברה 5

 יחא היה אוה .הימולוק ק"דבא אוה םג שמיש ,ל"נה

 ,שטיבָאהַארד ,ןאשזרעב ק"דבא ל"ז שריה יבצ 'ר ברה
 .("םש ישנא, האר) אקסיל ,ידָארב
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 -בתכב רכזומ ,הימולוקמ ל"ז ןהכ דוד 'ר ברה 6

 היהש ,דרופסקואבש םירפסה דקע תיבב אצמנה די
 "םינושארל ןורכז, האר) ע"ת תנשב הימולוק ק"דבא

 .(דלאוונירג אדוי לאיתוקי 'ר םשב

 אב ,ל"צז (ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 'ר 77

 ץיבולזאיל ךומסה ץיבולישג רפכה ןמ הימולוקל

 ךכ-רחא היהש תיב היה ונכשמ םוקמ .הפ הלגתנו

 ץחרמה-תיב תא ."ןעכעליש רעווַאסָאק, תסנכה-תיבל

 יכ ,"ט"שעבה לש הווקמה, םשב םיארוק ויה ןשיה
 טסולטל ט"שעבה ךלה ןאכמ .םש לבוט היהש לבוקמ

 ןויסב 'ז םש רטפנו ,'זובי'זמל ,ק"ת תנשב ,םשמו
 .ב"'קת

 ,ט"שעבה ידימלתמ ,ל"ז המלש 'רב דוד 'ר ברה 8
 -ומסה עילָאקסב רטפנ .ונריעב "םירשימ דיגמ, שמיש

 ז"ט ,'ג םויב רטפנ, :תורח ותבצמ לעו ,אירטסל הב

 ה"ומ שודקהו רוהטה שיאה נ'פ .ק"פל ב"צת טבש

 "איימאלאק ק"קד םירשימ דיגמ .ל"ז המלש 'רב דוד
 .("שדחה םילודגה םש, האר)

 ,שודקו דיסח בר ,ל"ז רעניטסיפ בייל 'ר ברה 9
 תודלות, רפסב םימעפ המכ רכזנ .ט"שעבה ידימלתמ

 שדוקב שמיש ."םירפא הנחמ לגד,ב ןכו "ףסוי בקע*

 רייאב 'ג םויב רטפנ ןאכו ,ונריעב הרות ץיברהו

 ,(ג"לרת תגשב השדחתנו הרבשנש) ותבצמ לע .ה"קת
 ומש םיתורח ,רקימאק בוחרב קיתעה ןימלעה תיבב

 .ותריטפ ךיראתו
 ורבח ,שודקו ןואג בר ל"ז לדנמ םחנמ 'ר ברה .0

 ןורכז, לעב לש ותרעשה יפל .ט"שעבה לש ודימלתו
 -יקמ השמ 'ר קידצה ברה לש ונתוח היה "םינושארל

 .ל"ז בוט
 -שיר היהש) ל"ז היעשי 'רב םלושמ 'ר ברה .1

 ,בובל ק"קד הליהקה סקנפב רכזומ .(בובלב אתביתמ

 ד"בא שמיש :ז"פת רייא ח"רמ ןיד קספב ,100 'מע
 םייח 'רב לשיפ םירפא 'ר לש ונתח היה .הימולוקב
 תונברה אסיכ לע ומוקמ אלממו (5 'סמ ליעל) ל"ז

 יבא ,שטאשטובמ ןושמש 'ר ברה היה ונתח .ונריעב

 חנ 'ר היה ינשה ונתח .ל"ז גרובשרפמ םלושמ 'ר ןואגה
 לש ויבא ,(15 'סמ ןלהל) קחצי 'ר ז"א היה ישילשה

 ונתח .(12 'סמ ןלהל) ל"ז השמ 'רב לשיפ םירפא
 לש ויבא ,(15 'סמ ןלהל) קחצי 'ר ז"א היה ישילשה
 ברה .(16 'סמ ןלהל) ל"ז ןייטשפא ןמחנ 'ר ז"א

 תנש ס"מהוחד 'ב םויב רטפנ היעשי 'רב םלושמ "'ר

 -עה ןימלעה תיבב ותבצמ לע תורחש המ יפל ,ו"קת

 .רקימאק בוחרבש קית

 ד"בא ,ל"ז השמ 'רב לשיפ םירפא חנ 'ר ברה 2
 'ר ונתוח םוקמ תא אלימ ,הימולוקב אתביתמ"שירו

 ותחונמו ,ג"מקת ירשתב ג'י ,תבשב רטפנ ל"נה םלושמ
 יפכ ,רקימאק בוחרב קיתעה ןימלעה תיבב דובכ

 .ותבצמ לע תורחש

 ,ל"ז לבייפ הימחנ 'רב ליפָאק בקעי 'ר ברה .3

 וניבר לש אשידק אלכיה ינבמ שודקו דיסח בר

 אוה ."דיסח ליפָאק 'ר, םשב ארקנה ,ל"צז ט"שעבה

 ,ל"צז לידנמ םחנמ 'ר ,בוסוקמ ר"ומדאה קידצה יבא
 תיבוסוקה תלשושה יבא ,"םולש תבהא, ס"חמעב

 םינש ונריעב בשי ליפָאק בקעי 'ר ברה .תיאצינ'זיוהו

 ו"ט םש רטפנו ץינימסיט ריעל רבע ךכ רחאו תובר
 .םש ותבצמ לע תורחש יפכ .פ"מקת לולאב

 .הימולוקמ ל"ז ןמלז 'ר תב ,היח תינברה ותשא

 ידילימ ל"ז לאימאק ליפָאק בקעי 'ר ברה תדכנ התיה

 הידבוע ונברל דכנ היהש ,זנכשא תנידמב ךוטיינש

 ,יצווָאנכעשט ריעמ הימולוקל אב אוה .הרונטרבמ
 -תיבו תסנכ"תיב ופסכב הנבו ,רידא ריבג ותויהב

 -סות, לעב לש ותוחא תא השאל אשנו ץחרמו שרדמ

 'ר ברה ,וגב .ה"ע לירעפ תרמ ,ל"ז "בוט םוי תופ
 דיסח ליפָאק 'ר ברה לש ונתוחו ודוד םג היהש ,ןמלז

 ,ל"ז המלש 'ר תב המולב תינברה תא אשנ ,ל"נה
 בובלב גרהנ המלש 'ר .ל"ז "בהז ירוט, לעב לש ונב
 הימולוקב הרטפנ ל"נה היח תינברה .ד"כת תנשב

 קיתעה ןימלעה-תיבב הנמטנו ה"לקת רייאב גיי
 .רקימאק בוחרב

 ל"ז לעהנרעטש יולה קיזייא לאיתלאש 'ר ברה 4

 וסיג ,ןיסכנ ריתעו קידצ שיא ,הרותב לודג .הימולוקמ

 'ך ברה לש ודכנו ל"נה דיסח ליפָאק 'ר ברה לש

 וימי ףוסב .ןבדנו רחוס םג היה ,ל"ז םשילעב םדא

 .םילשוריב ןמטנו רטפנ .לארשי-ץראל הלע

 יולה יבצ ןמחנ 'רב קחצי 'ר ברה ינקז-יבא 5

 ןמחנ 'ר, םשב עדונה ,רַאּב ק"דבא ל"ז ןייטשפא
 '| ברה) ונריעב ד"בא םינש המכ שמיש .ירערַאּב

 ותעיס ינבמ היה ,הילודופב ,ראבמ ןייטשפא יבצ ןמחנ
 תפומ-לעבל בשחנו 'ץירזממ רב בד 'ר דיגמה לש

 ל"גס םהרבא 'ר היה ויבא .ה"צת תנשב רטפנ .שודקו
 ץינכרב ךכ רחאו ונבורב תונברב שמישו ,ןייטשפא

 םהבש םינברה תשולשמ דחא היה אוה .הירגנוהבש
 -בש ושרדמ תיבב םירומל רמייהטרו ןושמש 'ר רחב

 םהרבא 'ר לש ודכנ היה ןייטשפא םהרבא 'ר .הניוו
 'ו ברה לש ויצלח יאצוימ ,ןייטשפא יולה ריאמ 'רב

 בר שמישש ,ןיימד טרופקנרפמ ל"ז ןייטשפא ןתנ

 המכ .ןילבולבו אטילד קסירבב ךכ רחאו הנדורוהב

 ,"תושדחה ח"ב, ת"ושב וספדנ הכלהב ויתובושתמ

 ת"ושבו .ט 'יס רזעה ןבא ,"עשוהי ינפ, ת"ושב םג

 הבר ,ביילדהירא 'ר היה רחא דכנ ,גכ 'יס יארתב ינואג

 דרה םש ,ה"לקת--ה"קת תונשב ,גרבסגינק תדע לש

 ןיינמב םירוביח הרשע בתכו תונקת ןיקתה ,הרות ץיב

 םהבש םיבושחה .רסומבו הלבקב ,הכלהב ,תווצמה
 השע-תווצמל םירואיב ללוכה ,"סדרפה רפס, :םה

 ישודיחו םישורד ,תבש תרימש לשו עמש"תאירק לש

 ןטק דעומל םישוריפ ,םידפסה ,דעומ רדס בורל הכלה
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 רוא, ;ט"יקת גרבסגינקב רואל אצי ,דועו תינעתו

 טרופקנרפב רואל אצי ,תווצמ ג"ירתל תונווכ ,"םינשה
 רדס לע שוריפ ,"הירא רוג תנשמ, :ד"יקת רדואד

 ה"כקת גרבסגינקב רואל אצי ,הלבקה יפ-לע הליפתה
 רחבמ ."ל"ארחמ תובושת, :ותומילשב ספדנ אלו

 םישודיחו תוהגה ;ט"כקת ,םש .,הכלהב ויתובושת
 ישודיח ףוריצב ,העד הרוי ךורע ןחלושלו דומלתל

 .(ג"מרת הנליווב רואל אצי ,ריאמ םהרבא 'ר ונב

 'רב םלושמ 'ר ןתח היה ןייטשפא קחצי 'ו ברה
 םירפא חנ 'ר וסיג תריטפ ירחאו .(11 'סמ ליעל) היעשי

 -רה אסיכ לע ומוקמ תא אלימ ,(12 'סמ ליעל) לשיפ

 דובכ ותחונמו ה"נקת רדאב 'ג רטפנ .הימולוקב תונב
 .רקימאק בוחרבש קיתעה ןימלעה"תיבב

 ,ל"ז ןייטשפא יבצ ןמחנ 'ר ברה ינקזריבא .6
 הלעמלו) ל"נה ןייטשפא יולה קחצי 'ר ברה לש ונב
 ןילבולמ ם"רהמו ל"שרהמ םינואגה לש םדכנ שדוקב

 -ואג המכ דועו ל"צז ט"וי תופסות לעבו שובלה לעבו
 דיעב ד"בא ברל לבקתנ ,(* (םימסרופמ םישודקו םינ
 'ר לש ורבח היה אוה .ל"ז ויבא תריטפ ירחא ונר

 .הבישיב ותא דמלו "ןשוחה תוצק, לעב בייל הירא
 דובכ ותחונמו צ"קת ירשתב ח"כ הבוט הבישב רטפנ
 (רקימאק בוחרבש קיתעב אל) ןשיה ןימלעה .תיבב
 הימולוקב ךנוח ,ל"ז םלושמ 'ר ברה ,ונב .ונריעב

 תבטב 'ו הימולוקב רטפנ .ןיטסיפ ק"דבא ךכ רחא היהו
 ןשיה תורבקה"תיבב דובכ ותחונמו וימי ימדב ט"עקת
 .ויבא לש ורבק דיל

 -פא יולה יבצ ןמחנ 'רב באז קחצי 'ר ברה .ז
 רטפנ .הימולוק ק"דבאכ ויבא םוקמ אלימ ,ל"ז ןייטש
 לצא ןשיה ןימלעה"תיבב ןמטנו ט"רת ןושחרמב ז"ט
 .ויבא ןויצ

 בר ןייטשפא ל"ז יולה החמש ריאמ 'ר ברה ,ונב
 "בהזה דיבר, רפסב וילע דפסה האר) הרותב לודג

 -באי ק"דבא ,ל"ז רטנרליג בוד לארשי 'ר ברה תאמ

 לולאב ד"כ ונריעב רטפנ ,(הימולוקל הכומסה בונול

 .ןשיה ןימלעה-תיבב ןמטנו ה"רת

 ,ל"ז שביוט קחצי 'רב םוחנ היקזח 'ר ברה 8

 'ר ברה תריטפ ירחא לילגהו הימולוקב ד"באל לבקתנ
 .ללוכ םכחו הרותב לודג היה .ל"נה ל"ז באז קחצי
 לעב ברה לש וניד-תיבב צ"ומו ןייד שמיש ןכל םדוק

 'ר ברה לש ויחא ןב היה .בובלב ל"ז "בקעי תועושי,,
 -אש ס"חמעב ,הינמורב יסאי ק"דבא ל"ז שביוט השמ

 לעב ברה לש דכנו "םאר תופעות, תובושתו תול
 .דובכ ותחונמ םשו בובלב רטפנ ."שדח תיב,ה

 שוביל הדוהי 'רב דניקסיז יכדומ 'ו ברה .9

 לע בשי ומצע אוהו ,בוטרבל ק"דבא היה ויבא .ל'ז

 ג'הרה יחא תאמ '"רשבמ לוק,, ת"ושל המדקהב האר (*
 .ויטשת םילשורי ,"קוק ברה דסומ,, תאצוה ,טאר םלושמ 'ר

 -וקב בשייתה וימי ףוסב .ןיטשרוב 'קב תונברה אסיכ
 טבשב ז"כ ונריעב רטפנ .םיברב הרות ץיברהו הימול

 .ןשיה ןימלעה תיבב דובכ ותחונמ .כ"רת

 ןייטשפא ףסוי 'רב סחנפ 'ר ברה ינקז"יבא 0
 ןייטשפא ףסוי 'ר ןואגה ,ונקז-יבא .בוטיק ק"דבא ,ל''ז

 ןמחנ 'ר ןואגה ןתח היה ,(בוטיק ק"דבא .אוה םג) ל"ז

 "פנ ןייטשפא סחנפ 'ר ברה .(16 'סמ ליעל) ןייטשפא
 -תיבב דובכ ותחונמו א"כרת רייאב א"כ הימולוקב רט

 ק"דבא ל"ז יבצ 'ר ברה לש ורבק דיל ןשיה ןימלעה
 טאר יסוי 'ר ינקזר-יבא היה ןושארה ונתח .ןיטאלעד

 רביחו ןי'זירמ ר"ומדאה לש םידיסחה יבושחמ היה)
 םירופיסו הרות ירבד ובו "לארשי תועושי, רפסה תא

 ימיב הלע .ןי'זירמ (ןמדירפ) לארשי 'ר קידצה לע
 רטפנ םשו תפצב םינש המכ בשי ,לארשי-ץראל ותנקז

 היה ןייטשפא סחנפ 'ר ברה לש ינשה ונתח .(ןמטנו
 רעצלעמ ליסוי 'ר לש םהיבא ,ל"ז רעצלעמ דוד 'ר

 'ו לשו ,ביבא-לתב י"שת תנשב רטפנש ,הימולוקמ
 "רוקממו םינויצה ינושארמ ,ןיטאהורמ רעצלעמ םולש

 -ארמ ,רעצלעמ ןתנ ר"ד לש ויבא .לצרה ר'ד לש ויב
 .ןויצדילעופ ינוש

 -קנה ,ל"ז הנילודמ המלש 'רב רזעילא 'ר ברה .1
 "הזוחח, לש םדיסחו םדימלת ,"לודגה רזעילא 'ר,, אר
 בשי ,ל"ז בושטידיזמ יבצ 'ר קידצהו ל"ז ןילבולמ
 דובכ ותחונמו ב"כרת טבשב ט"י חפ רטפנו חימולוקב
 .ןשיה ןימלעה-תיבב

 רובע, ס"חמעב ,ל"ז הדוהי 'רב ןושרג 'ר ברה .2

 ,ילזור ק"דבא ל"ז ןושרג 'ר ברה דכנ ,"ינושרגה תד

 ןושרג 'ר ברה .ילזור ק"דבא ל"ז עטנ 'ר ברה ןב
 בוסוקמ ל"ז לידנמ םחנמ 'ר ר"ומדאה לש ונתח היה

 א"פקת תנשמ .בוסוקמ ל"'ז םייח 'ר ר"ומדאה לש וסיגו

 הנמתנ ךכ"רחא ,ילזור ק"דבא בר שמיש ט"פקת דע
 ךכ רחאו הקנדורוהל רבע םשמ ,שטאמולט ק'דבאל
 .הימולוקב ק"דבאל לבקתנ

 דסייו תוליעומ תונקת הברה ןקית ןושרג 'ר ברה

 .חאושה ינפל דע ומייקתנש ,דסחו הקדצ ,הרות תודסומ

 שמישש רחאל ,ג"כרת תועובשה גח ברע ונריעב רטפנ

 ןמטנו ,תוליהק המכב תונברב םינש ששו םיעברא

 .ןשיה ןימלעה"תיבב
 ודימלת ,ל"ז םירפא 'רב ףלָאוו באז 'ר ברחה 3
 ןייד שמיש .ל"ז אסילמ םימואת בקעי 'ר ןואגה לש
 ח"ר ק"שע רטפנ .ל"נה ןושרג 'ר ברח לש ונוד תיבב

 לש ורבק דיל ןשיה ןימלעה"תיבב ןמטנו ה"כרת ןויס
 .ןושרג 'ר ד"בא ברה

 שמיש ,ל"ז ריאמ 'רב רזעילא בקעי 'ו ברה .4
 רטפנ .ןושרג 'ר ברה לש וניד תיבב ןיידכ אוה םג

 ברה לש ורבק דיל אוח םג ןמטנו ז"כרת טבשב ז"כ
 .ןושרג 'ר

 ןייטשנטכיל טידנעב ךורב 'רב לליה 'ר ברה 5
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 -נואב שטעוו ריע ידילימ ,הימולוק ק"דבא ,ל"ז (ש"ל)
 לש ודימלת ,ה"עקת תנשב דלונ .(היקבולס) הירג

 שמיש אוה .("רפוס םתח,) ל"ז רפוס השמ 'ר ןואגה
 -עראגראמ) הטיגראמ :הירגנוא תוליהקב ד"בא ברכ

 -תנ ז"כרת תנשב .(סקיס) ושקישו גרובנזיולק ,(ןיט

 תונברה רתכב שמישו הימולוק תליהקב ד"באל לבק

 .םינש ד"כ ונריעב

 לודגו קידצ שיאכ םסרופמ היה ש"ל לליה 'ר ברה

 דוחיב ,תדב המרופיר לכל תואנקב דגנתמ היהו הרותב
 -נזייא ק"דבא ;רעמייהסעדליה לאירזע 'ר ברהל דגנתה

 -תיב לש ולהנמו ודסיימ ךכ-רחא היהש ימ) טדאטש

 -שה ליחנהל ףאוש ותויה לע (ןילרבב םינברל שרדמה
 .םימכח ידימלתל הלכ

 םינפ אשנ אלו ותעדב ףיקת היה ש"ל לליה 'ר ברה

 חס .יבמופב "םיניירבע,ה תא חיכומ היה .שיא םושל

 'ך לש ותדכנ יכ ,לליה 'רל ול עדונשכ :ל"ז אבא יל
 בושטידיז דיסח -- גיטרעפדירפ) ס'יקייש לקיציא
 -ארמ לקיציא 'ר ש"ע תסנכה"תיבב בהלנ הליפת-לעבו

 רוחב םע אתווצב דוקירה תמכח תא תדמול (ליביזד

 קיספה ,ןעכעליש סיללקיציא 'רל תבשב אב ,םיר

 אטחה, לע שא"תובהל בצוח לוקב עירתהו הליפתה תא
 .הזה "םויאה

 היה ומצע אוה ףאו תודיסחל דגנתמ היה אל אוה
 ,זנאצ ק"דבא םאטשרעבלאה םייח 'ר קידצה ןואגל עסונ

 םיידיסחה םיר"ומדאה לש םתוברעתהל םיכסה אל ךא

 תקולחמ הצרפ ןאכמו .םיניידו םיטחוש יונימ יניינעב

 'ר ר"ומדאה ימיב ץינ'זיו ידיסח ןיבו וניב הפירח

 ר"ומדאה לש ונב ,ץיעזיוומ (רעגאה) לידנמ םחנמ

 ידי-רלע רשכוהו ךמסוחש טחוש רבדב ,בוסוקמ םייח 'ר

 .ותטיחש תא רסא לליה 'ר ברהש רחאל ,ר"ומדאה

 עוסנל גהנש ןיוצמ ןשרדו םאונ היה לליה 'ר ברה
 ילימב םג לודג היה וחוכ .רסומ ףיטהל םוקמל םוקממ

 .בלה תא ךשומ יממע ןונגסב ורמאנ ויתושרדו אתדגאד
 ירגנוה-ירטסואה רסיקה אב א"מרת םירופכה םויב
 יתה םידוהיה .הימולוקב רקבל ןושארה ףסוי ץנארפ
 זוא לבקל םלוכ ואציו המכשהב תירחש תליפת וללפ

 תא ךריב אוהו ,לליה 'ר ברה םשארבו ,רסיקה ינפ
 .ןידכ רסיקה

 דרכ עבראב תושרד ,"לד לא ליכשמ,  :םה וירוביח

 תע, :םיכרכ ינשב רסומ ירבד ,"לכור תקבא, ;םיכ
 דיפ ,"יקדרד ירקימ, :םיכרכ ינשב ,שידיאב "תושעל
 -יאו ת"וש ,"לליה תיב, :הרותה לע שורד ךרדב שור

 היפרגויבה תא בתכ רלה שריה יבצ 'ר ודימלת) תורג
 ותחונמו ,א"נרת רייאב 'י ,םימי עבשו ןקז רטפנ .(ולש

 .ןשיה ןימלעה"תיבב דובכ
 'ר .הימולוקב ובשי ןמלז 'רו טידנעב ךורב 'ר וינב

 -שאמ) ריעצה ונב .הליהקה תכשלב ריכזמ שמיש ןמלז

 'ר ברה ונתח .םילשוריב בשוי ןויצנב 'ר (היינשה ות

 היהו םיברב הרות ץיברה ,גלפומ ןדמל היה לישנא
 .שנויברעיוו ונריע רברפב תסנכ-תיב ול

 חספ םהרבא 'רב רעבליז לידנמ הירכז 'ר ברה .6
 לודג היה .ונתליהקב ישאר ןייד תובר םינש שמיש ל"ז

 -תהל םיקחרממ ואב וילאו גלפומ הכלה לעב ,הרותב
 יברו ירומ ,ונב ;ב"נרת רייאב ד"י רטפנ .וינפל ןייד
 ןיידכ ומוקמ תא אלימ ,ל"ז לישעה עשוהי 'ר ברה
 .צ"ומו

 ,"הבישיה שאר, הנוכמה ,עשוהי השמ 'ר ברה 1
 םש ,הירגנוהמ ונתליהקל אב ,ל"ז הדוהי םהרבא 'רב

 צ"ומו ןייד תרשמב הימולוקב ןהיכ .הבישי שאר שמיש
 -תיבב ל"נה לידנמ הירכז 'ר ברה םע דחי תובר םינש

 םימואת בקעי ברה לש ,ש"ל לליה 'ר ברה לש םניד

 שודק שיא היה .ל"ז שיקלמש הילדג 'ר ברה לש ףאו

 אוהש ףא ,ידיסח יבר לאכ וילא וסחייתה ויצירעמו
 תנש רדא ח'רע רטפנ .תודיסחה םלועב ברועמ היה אל

 הכראש ,ותסיסג תעשב חכונ יתייה ירוענב .ד"סרת
 -ירעמ ,וידימלת םיפופצ ודמע ותטימ דילו ,םימת םוי

 ,רתלא 'ר ברה ונב .ןשיה שרדמה-תיב יללפתמו ויצ
 .צ"ומו ןיידכ ומוקמ תא אלימ

 בורודוח ףסוי השמ 'רב רזעילא עשוהי 'ר ברה .8

 ברה לש ונתח .המכחו הרותב לודגו קידצ שיא ,ל'ז
 הימולוקב בשי ,ל"צז בוסאקמ ר"ומדאה ,םייח 'ר קידצה

 ותחונמו ה"נרת תנש ס"מהוחד 'א רטפנ .תובר םינש
 דרה ותשא םג הנומט םש .שדחה ןימלעהיתיבב דובכ
 .ד"סרת חספ 'ז הרטפנש ,ה"ע לידנייש תינב

 השמ לארשי 'רב רעיירש ליבייפ ירוא 'ר ברה .9ּ
 -ילג ינבר ןיב םינואגה דחאל וימיב בשחנ ,ל"ז יולה

 ילודיג, ,"םינקז תפיסא, :םירפסה תא רביח .היצ
 דודק תעד, רפס לא םיחפסנה ,"טעמ שדקמ,ה "שדוקה

 ,ל"ַז דוד םהרבא 'ר ןואגה וברו ורומ תאמ "םיש

 ק"דבא היה רעיירש ליבייפ 'ר ברה .שטאשטוב ק"דבאה
 .הימולוקב ןידדתיב שארל ךכ"רחא לבקתנו ןישדארב
 רטפנו ןישדארב ק"קד תונברה אסיכל רזח וימי ףוסב

 -רוב םוחנ 'ר ברה והודיפסה .ט"נרת ולסכב 'ה םש
 אישנ ,רוש לאומש ר"דו הנרובדאנ ק"דבא ןייטש

 ןרהא 'ר ברה ונב .בובלסינאטסמ "לארשי ץרא,, הרבחה
 .וימי ימדב רטפנו הינמורב ןאשוטוב ק"דבא היה ל"ז

 דוע בהלנ ינויצ היה ל"ז רעיירש ליבייפ 'ר ברה
 לש םיעשתה תונשב .לצרה ר"ד לש ותעפוה ינפל

 ךכדרחאו "ןויצ יבבוח, תעונתב ליעפ היה ט"יה האמה
 יתוא ןחב יתודליב .תינידמה תינויצה העונתב םג
 דכוזו ,ח"נרת תנשב הימולוקב ורוקיב תעשב דומלתב

 ."קידופס, שבוח אוהשכ םילצאנה וינפ רתסלק תא ינר

 'ר ןואגה ברה לש ודכנ ,ץיוורוה היעשי 'ר ידידי
 ליבייפ 'ר ברה לע בתכ ,בלסינאטס ק"דבא םלושמ

 היה ל"ז ריירש ליבייפ אגרש 'ר..,, :ןישדארבמ
 -תולאש ושיגה וילאו הרותב לודגכ ורודב םסרופמ
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 אלופלפב ותופיוח ינפמ םג ,קוחרמו בורקמ תובושתו
 ןייטצח םג אוה .הארוהב ךמס לעבכ םגו אתיירואד

 -שנ ץילמו אבר ארפס בשחנ היהו ירבעה ונונגס יפיב

 בושי, לש ןויערה ליחתהשמ .םינברה ילודג ןיב בג
 'ר היה ,טשפתהל "ןויצ תביח, לשו "לארשי ץרא

 עיפוהשכ ןכו .וב םיכמותה ינושארמ ל"ז ליבייפ אגרש
 ברה היה -- תינידמה תונויצה הליחתהו לצרה ריד
 ףאו ,העונתל םינושארה םיכמותה ןיב ליבייפ אגרש 'ר
 להנתה יבמופ סומלופ .ינויצה ןויערל ץימא םחול היה

 -זחי 'ר ר"ומדאה ברה ןיבו ל"ז ליבייפ אגרש 'ר ןיב
 יקיזחמ, ןותעה ידומע לע הביינישמ םאטשרבלה לאק

 ד-ישח דצמ לארשי ץרא יגורתא ןיינעב בובלב "תדה
 םג .ןישדורבמ ברה דצמ אקארקב "דיגמה/,ו ,יביינ
 לע זע םחול חיה "תורובג,ב רבכ ותויהבו ותנקז תעל

 .ןויצ תביחלו ויתועד

 -תתשה לע ץיוורוה היעשי 'ר רפסמ רמאמ ותואב
 לש תיצראה הדיעוב ליבייפ אגרש 'ר ברה לש ותופ
 .ח"נרת תנש ץיקב בלסינאטס ריעב היצילגבש םינויצה

 איהה תעב םינויצה .סוניכה לש שודיחל התיה ותעפוה
 -וטקודו םיטנדוטס ,םיריעצ םישנא םלוככ םבור ויה
 םינומש ןבכ ,הנקזב גלפומ שישי עיפומ הנהו .םיר

 דוכמ תוישיאכ םסרופמו עדונ ןואגו בר ,םינש עבראו
 ,םיחוכיווה ירחא בקע הבשקהב .ץראה ינבר ןיב תדב
 ,הפיסאל ורבד דיגחל שקבתנ הבישיה םות ינפלו
 דודיע ירבדב הברהו שודקה ןויערה חבשב שרד רחאו
 :ונייה ,העונתל ותופרטצה יקומינ תא ראיב ,וינקסעל

 ןיעכ וב האור אוהש ינפמו ,ןויערה תשודק ךותמ
 ותמוקתלו לארשי תייחתל תישארו הלואגד אתלחתא

 .וצראב

 ,ל"ז יזנכשא יכדרמ 'רב לישנא רשא 'ר ברה .0
 'ר ברה ויבא ."שאר ןמש, תובושתו תולאש ס"חמעב

 דוד השמ 'ר ברה דכנ ,ןיטסיפ ק"דבא היה ל"ז יכדרמ
 ברה .תפצ ק"קב וימי ףוסבלו אוואשטלאט ק"דבא ל"ז
 ריבגה לש ותב תא הימולוקב אשנ לישנא רשא 'ר

 ליקעי 'ר "רנוילימ,ה לש ויבא ,רעלטערב ןאמטיל 'ר

 רחא .הרות ץיברהו ונריעב םינש המכ בשיו ,רעלטערב
 'ג םש רטפנו בלסינאטס ק"קב ד"בארל לבקתגנ ךכ

 דיסח ,ל"ז ןהכ ןרהא 'ר היה ונתח .ב"סרת טבשב

 .הימולוקב הלהקה סנרפו ץינ'זיו
 םימואת םירפא 'רב בקעי 'ר ברה ,יברו ירומ .1

 ,אסילמ בקעי 'ר ןואגה דכנ ,ונתליהקב ד"באר ,לי'ז
 לעב ןואגה דכנ שדוקב הלעמלו .ל"ז "תעד תוח, לעב
 היה ל"ז םימואת םירפא 'ר ברה ויבא .ל"ז "יבצ םכח,
 -ודג םינבר ויה ויסיגו ויחא לכ .ילופינסארק ק"דבא
 ,הקנדורוה ק"דבא ל"ז םימואת השמ 'ר ברה :םיל

 היה וסיג ,ילופינסארק ק"דבא ,םימואת קחצי 'ר ברה

 .י"שת ןושחרמ ,'ב תרבוח ה"כ הנש "דהה,, ןוחריב ,

 -- ודודו .בלסינאטס ק"דבא ץיוורוה קחצי 'ר ברה
 .שטאשטוב ק"דבא ,"םהרבאל דסח, לעב ןואגה

 ,שטאקליווב בר הליחת שמיש םימואת בקעי 'ר ברה

 ,היסורבש ןילופב דארגינראט ק"דבאל לבקתנ ךכ"רחא
 וז הנוהכבו ד"בארכ ונתליהקל דובכ רחא ארקנ םשמו
 וידי לע םימ יתקצי ירוענב .חנש הרשע"הנומש שמיש

 ,הליצא שפנ לעב שיאכ ויתרכהו הז דבוכמ בר לש
 -דה ובשי וניד תיבב .תוירבל חונו ויכרד לכב םימת
 'רו ("הבישיה שאר, הנוכמה) עשוהי השמ 'ר םיניי

 לש ונב ,ל"ז רתלא 'ר ןכו רעבליז לישעה עשוהי
 ירומ היה ונתח .ויבא םוקמ אלימש ,"הבישיה שאר,

 השמ 'ר ברה לש ונב ,םימואת ל'דיוד 'ר ברה יברו
 .הקנדורוה ק"דבא ל"ז םימואת

 'א ,םימי עבשו ןקז רטפנ םימואת בקעי 'ו ברה

 .שדחה ןימלעה"-תיבב דובכ ותחונמו ,ח'סרת רייאב
 ס"חמעב ,ל"ז םימואת יבצ םייח 'ר ברה ,ונב .2

 ותשא :ליכשמו םכח-דימלת היה ,"םינושארל ןורכז,
 ק'דבא ,ל"ז שילזיימ שירעב 'ר ג"הרה לש ותדכנ התיה

 ןיידל יבצ םייח 'רה הנמתנ ויבא תריטפ רחא .השראו
 .ונתליהקב צ"ומו
 .רואל ואצי אלש ,די-בתכב םירוביח המכ חינה

 ,ל"ז רעבליז לישעה עשוהי 'ר ברה ,יברו ירומ .3
 ויבא םוקמ אלממכ ,ונתליהקב צ"ומו ןייד שמיש
 לעב היה אוה .תובר םינש ,לידנמ הירכז 'ר ןיידה

 -בוסמ םיניינעב הריחמ הסיפת לעב ,גלפומ הארוה

 ינידב ררובו ןיידכ םירחוסה רובצ לע לבוקמ ,םיכ
 -טרושטה זיולקב ללפתה ,יבוקטרושט דיסח ,תונוממ

 ."ליקיציא 'ר,, נ"כהיבב ךכ רחאו יבוק

 שמיש ,ל"ז רעבעוו קחצי 'ר ברה ,יברו ירומ .4

 ,היסור דילי היה .ונתליהקב "דיגמ,, הנש םישימח ךשמ

 -לעבו ןשרדו ןדמל ,םינפ תרדה לעב ,בוקטרושט דיסח

 ,תודומח שיא ,םינוגינ רבחמו ןגנדעדוי ,אלפנ הליפת

 .םהילע בוהאו .תוירבה ןיב ברועמ ,ססות רומוה לעב
 תא םיאלממ ויהו ויתושרד יעמושו ויצירעמ ויה םיבר

 תועדו תויטנ לעב היה .םידעומבו תבש ילילב ותיב

 .ןאיובו ץינ'זיו ידיסח ול ודגנתה ךכ םושמו תומדקתמ
 תא תולגלמ עתרנ אלו ינויצו ימואל היה תובר םינש

 ךא .תולועפבו םימואנב ,תושרדב ;םיברב ויתופקשה
 -ב ינויצה סרגנוקה ןמ ובוש ירחא ,םירשעה תונשב
 לש ינוציק דגנתמל ךפהנו ומעט תא הניש ,ץייווש

 ימיב םיללובתמל לעופב ברקתהו תונויצהו תוימואלה

 הייטס הזב ואר ויברוקממ םיבר .ינלופה םייסל תוריחב
 יתדמל ירוענב .ונממ וקחרתהו הדיגב ףאו הרומח
 .הנמאנ ויתבהאו ותיב יאבמ יתייה ,ולצא

 ודימלתו ויחא-ןב ,ל"ז שיקלעמש הילדג 'ר ברה .5

 ,ל"ז שיקלעמש קחצי 'ר ג"'הבכשר ןואגה לש קהבומה

 היה הילדג 'ר ברה ."קחצי תיב, לעב ,בובל ק"דבא
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 היסנמיגב תורגבה תניחבב םג דמעו וירוענב יוליע

 אלסימערפ 'קד ד"בארל לבקתנ הליחת .תיטסינאמוה

 ראפ ןהכל םשמ ברה ודוד תאצ רחאל ,(לשימשפ)

 -ולוק ק"דבאל לבקתנ ח"נרת תנשב .בובל לש הברכ

 ק"דבאכ ןהכל תינש ארקנ םינש שש רובעכו ,הימ
 .אלסימערפ

 -לנהו תרדהנה םינפה-תלבקמ דואמ יתמשרתה דליכ
 -ליהקל ואוב תא ריעה יבשות לכ ודביכ הבש ,תבה

 -ארה בוחרה ןמ ,תוכרדמה לע ודמע םישנא יפלא .ונת
 תורוגס ויה תויונחה לכ .תוביתנה תיב רעש דעו יש

 .ואב תודסומה | חוכ-יאבו הליהקה יסנרפ לכו
 קרפב שיקלמש ברה לע תדרפנ המישר םג האר)

 .("תויומד,

 ברה לש ותריטפ רחא .ל"ז סייר דוד 'ר ברה .6

 שמישש ,סייר דוד 'ר ברה לבקתנ םימואת בקעי 'ר

 היה אל אוה .ונתליהקב ד"בארל ,להאס ק"דבא זא דע

 םירדח

 -יצי םיסופדב הנותנ התיה ריעב ךונחה תכרעמ

 -לש לכ לע םירדחל םהינב תא ורסמ םידיסחה :םיב

 לב, תניחב "טסיזנמיג, היה תויסנכ יתב המכב .םהיב

 םינבה םהל ושכר יללכה ךונחה תא ."אצמי לבו הארי

 רומה .םיברעב וא םירהצה תועשב ,םייטרפ םירומ יפמ

 ידוהיה רפסה תיבל םינבה תא וחלשש םהמ ,םעה ינ

 "ופה יממעה רפסה"תיבל םהמו ,שריה ןוראבה םש לע

 םייללכ םינויצו םיללובתמ ,םיתב-ילעב םתס קר .ינל

 ,תוחפשמ המכ ויה םנמא .היסנמיגל םהינב תא ורסמ

 םינבהו -- תינוכית הלכשהלו הרותל וכנחתה ןהינבש

 .שודיחלו אלפל זא רבדה היהו ,לוע וקרפ אל

 ,יממע רפס"תיב תותכ 4 לש רוקב תבוח תורמל

 םיאלמ ויה םירדח תורשע .הרזגה לע םירעהל ועדי
 ינייפא .םיליגה לכמ םידימלתו םבר תיב לש תוקונית

 תצקמו י"שרו שמוח תישארו יקדרדה ידמלמ :רבדה

 םמש לע םתס וארקנו ריעה ינב בורל ויה -- ארמג

 -רופמ היהש דחא .דמלמ עדייזו דמלמ ןמלז :םעוצקמו

 םש לע וליפא ארקנ הביתכ םג דמילשו גוגדפכ םס

 -הבומה ארמגה ידמלמ וליאו :טאר שריה :ותחפשמ

 ינב ללכ ךרדב ויה ,ת"פג ידמלמ רמוחו לקו ,םיק

 :םירע וא םהיתורייע םש לע וארקנו תורחא םירע

 -ורובמ ילסוי ,ץ'צובמ יסוי ,הקנדורוה שיא שובייל
 .(םינתחלו םילודגל דמלמ) אשיירמ םייח 'רו ,ןי'צ

 עיגה ותדמתהבו ונורשכ לדוגב ךא ,םינבר עזגמ רטוח
 -רבה לע בוהאו הרותב לודג ,דבוכמ בר לש דמעמל

 יתמ קר הב ודמלש ,הבישי ותיבב להינ ןאכ .תוי

 .א"שת האושב הפסנ .יבוקטרושט דיסח היה .רפסמ

 ואל ףסוי 'ר ברה היה הימולוקב ןורחאה ברה .7
 דמל ואל ברה .ל"ז ףאדייב ליקעי 'ר לש ונתח ,לי'ז

 דיש אל ךא ,הארוהל ךמסוה ףאו םינבר לצא וירוענב

 היהו תובר םינש רחסמב קסע םא יכ ,תונברב שמ
 ג"צרת תנשב קר .הימולוקב "לארשי תדוגא, שאר

 בכרומ היה ובורב רשא ,הליהקה דעו ותוא הנימ

 תדרפנ המישר םג האר) ,ד"באל ,"לארשי תדוגא,, ירבחמ
 קספ ,ד"בא ברכ ודיקפתל סנכנשמ .("תויומד,, קרפב

 ריעב םיגוחה רתיל ברקתהו תיתגלפמ-תיטילופ תונקסעמ

 .םנומא תא ול שכר העמק העמקו

 ד"בא היה ,ל"ז ואל השמ 'ר ברה ,ריעצה ויחא
 .א"שת-ש"ת םינשב האושב ופסנ םהינש .בוקירטעיפב

 םידמלמו

 היה ותיב ,ריעל ץוחמ רג שובייל 'ר ןושארה ירומ

 התיה הפצרה :הילמעו ריעה יינע לש יסופיט תיב

 היהש רחאמ םלוא .ץע יפערמ הגגו המדא הצובר
 קירה שרגמה לע :תוריסמבו הדיקשב וב לפיט ,ותיב

 ?חלקב החפשמה תסנרפ הנממש ,קרי תניג ןיקתה ןטקה

 ןייטצה ללכב .תוקרי ינימ ראשו תיעועש ,רזג ,סרית

 ירזבאו גגה תא ןקתמ היה ומצעבו הכאלמל היטנב

 .התכב הפי טלשו הרבסהב ןייטצה אוה .ורבשנש תיב

 השדגתנו האלמתנ ,םירהצה ירחא ,ינשה ךךשמהב

 -מהב ודמלש ,םידיסחה ינב לע ףסונ .םידימלת התכה
 -קב םירהצה ינפלש ,םידימלת התע ואב ,ןושארה ךש

 .ןושמש ונב ודי לע רזע ישימח םויב .רפס יתבב ור

 ליחתה ןמז ותואב .ארמג דומלל יתלחתה ולצא
 רבכו .תילטב ןיזחוא םינש ,אעיצמ אבב לש 'א קרפב

 ול ןיאש עבשי הז, ןידל עיגהשכ הנשמה דומילב

 יהיצחמ תוחפ הב ול ןיאש עבשי הזו ,היצחמ תוחפ הב

 -- הרבסה לש ןושל לכב ריבסהו םיעטה ,שיגדה --

 ןכתיש -- אבה דומעב ארמגב כ"חא רמאנש רבד

 "ירה םהינשש רשפא ירהש :תמאל םיעבשנ םהינשש

 -- ורבח תא האר אל שיאו דחא ןמזב ץפחה תא ומ

 תיצחמ םינעוטה ןמ דחא לכל תמאב העיגמ ןכלו

 ,וידימלתל רסומ ףיטהל ליגר היהש ,ינרוכז .האיצמה
 םירהו : תוערו הוחאב ,הולשו םולשב הז םע הז ויחיש



 הימולוק רפס 14

 לש תידדהה הרזעהו אתווצה ,טקשה ייח תא סנ לע

 "לתה דחא הנענ םעפ .םנימ ינב םע תופועהו תויחה

 : השקהו םידימ
 -תמ םיבובזהש ,ונא םיאור ירה !דציכה !יבר --

 !? הז תא הז םיכמו םילפנ

 .תופיקתב יברה הנע -- !ךכב םייובר ךרד --

 עיגה אוה .יסוי 'ר לש ורדחל יתרבע שובייל 'רמ
 רחסמב ודי חלש םדוקמ .םילוגלג המכ רחא תודמלמל
 .םינפ ול הריאה אל החלצההש רחאמו .ץ'צובב וריעב

 -שהו רבע .תודמלמב ולזמ הסניש ויבורק והואישה

 -עת היה אוה .היניטוא ידיסח לע הנמנ .ונריעב עקת

 דוקנה לע שורדל עדיו -- קדקדמו ןדמל לש תבור
 -לכ לש םילת"ילת (ורתי תשרפב) "םחל-לכאל, לש
 הבוט התיה ותרבסה ."לולסמה, רפסל םאתהב ,םיל

 םיבוטה םידימלתה םע .היופר -- התכב ותטילש לבא
 -סהל ,םיקרפל ,םהל השרהו הרעשה טוחכ קדקד אל
 .עובשה ףוסב םרועש תא ועדיש דבלב ,ץוחב בבות

 ארמג דמלמ ללפתה היניטוא ידיסחד תסנכה תיבב

 ץנרקנזור באזו ץ'צובמ יסוי 'ר לש ותורחת ןב ,ינש
 עדי אוה ףא .לגוק קיוואוו :תוירבה יפב ארקנש ,ומש
 רפס וליפא רביחו קודקדבו רבע ןושל דומלב קרפ
 "וראה ףרוח ילילב דוחיב ,תבש ילילב .עוצקמ ותואב
 םיחחושמ ,תסנכה תיבב םיסנכתמ םידיסחה ויה ,םיכ
 הז תא הז םיכרבמו ,הריב סוכ םיתוש ,הרות ירבד
 ,ילא ברקתמ קיווָאוו 'ר היה העש התוא ."םייחל,

 תשרפמ תולאש ינלאשו ל"ז אבאל ךומס יתבשיש
 תוישוקב ינחפקל הסינ "יחיו, תשרפב םעפ .עובשה

 -- "הליש אובי יכ דע, שורפ המ ,ינלאש ףוסבלו
 חילצה אלש הארשמ .יתינע -- "חישמ, +? הליש הז ימ
 'ר הג, :הלאשב אבאל ןינע ידכ ךות הנפ ,ינחצנל

 םיקסעהו םיתבה תא בוזעי חישמ אובישכ ,רעב הדוהי
 םג האר) "!לארשי ץראל םידוהיה לכ םע הלעיו

 .(תדרפג המישר
 .אבא הנע -- !יאדוב יאדוב --
 .ןי'צורובמ ילסוי 'ר ,ת"פגל יבר םימדוקה לע הלע

 תוקמע ךרד תודמול דחי ךרכש אלפומ סופט הז היה
 ירפסל היטנו לארשי ץראל הקומע הביח ,תודיסח סע

 ולצא ןושארה ידומל ןמז .םיילארשי היפוסוליפו ןויִע
 תכסמ ונדמל .םויה דע הקומע היוח ישפנב ריאשה
 םינמזה ןיב .הבשחמה תא ררועל עדי .ן"רה םע םירדנ

 :;ודומל רדס היה ךכו .ם"במרל םיקרפ הנומש דמל
 העד הרוי ונייה ,םיקסופ -- רקובב הנומש דע ששמ
 8.30-8 ,ך"ש דומל :ארקמ היהש ,טפשמ ןשוח וא
 זאמ .אקנימאקד תסנכה תיבב יברה םע דחי הלפת

 דע רשעמ .םתיבל םיישפח םידימלתה ויה 10 דעו

 ומצעב ןיכה דחא לכש ,ןענייל -- הנכה רועש :תחא

 רחא תועשב .יברה ינפל כ"חא ורמאו ארמג דומע

 םע ארמגב רועש יברה הצרה ףרוח תולילבו םירהצה
 תונפל ץיקב .הקמעהו הרידח ךרדב ,םישרפמו תופסות

 שורפ יפל בויא רפס וא היעשי "קוספ, דמל ברע

 דונב תירבעב םימולש תורגא ביתכהש שיו :ם"יבלמה
 שדוק היה םירהצה ירחא ישימח םוי .הצילמה חס

 תוישרפה תא לירגהש ,וגהנמו .עובשה תרדס דומלל
 תפוק תבוטל םידימלתה ןיב ('וכו ישילש ,יול ,ןהכ)

 .סנ לעב ריאמ 'ר
 םירבד ,ודומיל בגא ,עימשהלו בלשל עדי ילסוי 'ר

 :רדחה ללחב הלאש קרז םעפ .םיררועמו םיהימתמ

 ? םדאה וא םיה -- יממ לודג ימ --

 .םידימלתה וקעצ -- !םיה ,אטישפ --

 : רבסה ףיסוהו יברה הנע -- !אל --
 תדימ ךכו ךכ :רקחו לובג שי וקמעלו םיה לדוגל --

 ימ ,ותמשנו םדאה וליאו ;וקמע תדמ וח וז ,וחטש

 ?ותנוכת ףוס דע אוביו רוקחי

 רונש ,םדא"ןב לע םיהדמו רזומ רופס ונל רפיס ףא
 ,ןתונו אשונ ,ערז םיקמו השא אשונ ,ךנחתמ ,לדג ,דל

 רנעו וישעמ לכב :אלפ הז ואר הנהו :חרובו ץר-ץא
 ךלוה ןקז -- חרובו ךלוה ,הנופ םדאהש ןאל ,ויני

 םדאה בשוי .(ךַאנ םיא טפיל רעטלא ןא) וירחא
 - םיל רבעמ וינפמ חרוב ;:ומע ןקזה -- תבכרב

 ןקזהו -- ץר הז :וירחא הזו -- ץא הז .וקיבדמ ןקזה
 םדאהש דע :הקבדה-הצירדהציא :רבד לש וללכ .ותא

 :ול זמרמו רבק ול הרוכ ןקזהו ,תוחוכ תסיפאמ לפונ

 חנעפ לק ךויחב יברהו .ךתחונמ םוקמ ןאכ ,בכש אוב

 (הנקזה) רעט לא סאד, : םייסו ןקזה תמולעת תא
 ."םדאה ירחא תפדור

 אשנתמ םדאה :וידימלתל ןנשמו רמוא היה אוה

 .ונורפע דוחב ףאו וישעמב ,ורובדב ,וכוליהב רכינו

 .ל'ז רגניטַא עיצריאמ רכזיי ינמז ינב וידימלתמ
 ינב םע לגלֶגתה המחלמה ימיב .הבר הדמתהב ןייטצה
 תוניחב ןחבנ ,םייללכ םידומלל רבע ,ןמהיבל ותיב
 חרזמה יעדמב גארפ תטיסרבינואב םלתשה ,תורגב
 תוטעומה וייח תונש תא שידקה .ר"ד ראותב רתכוהו
 דותל ןמאנ ראשנ .'ץקנומב היסנמיגב תירבע הארוהל

 הב זחאהל הוקתב ,ץראב םיימעפ היה .הרוסמלו הר

 הלח ןאכ םלוא ,תירבעה הטיסרבינואב תיעדמ הדובעב
 "רה לע הנורחאה ותחונמ תא אצמו סופיט תלחמב
 .םיתיזה



 רורב .' .א 'רד

 ללש םירדחה
 לבא .'ץילאה יאצוימ היה הימולוקב ןושארה ידמלמ

 רחבש יאול תסנרפ לע אלא ,ארקנ וריע םש לע אל

 רכח אוה .ותייחמל הקיפסה אלש ,תודמלמל ףסונב ול

 "ןלב,ה ארקנ ןכלו ,ריעה ירוורפמ דחאב ץחרמ תיב

 קסע אל רבכ ולצא יתדמלש העשב ."רעדעב רעד, -

 ומש לבא ,תואטבמא תנכהבו העיזה תיב תקסהב

 יל ראשנש םשורה .וייח ימי לכל וב קבדנ "ןלב,ה
 אוה ,םינמז השולש םירוסיב יתיליב וב ,הז רדחמ

 םיבר םידליב לפוטמ .הילעב תא תלוונמה תוינעה

 .ברה ורעצב יתפתתשה ינאו ,הז דמלמ היה םיינלוחו
 תחוראל הרוגא ודיב התיה אל רדוק ףרוח םויב םעפ

 .דימא ןכשל ינחלשו לארשיל קוח וא שמוח לטנ .רקוב
 -רגב רציירק) ל"צ 25 והוולי ,םילרעל תיבירב הוולמ

 ותיבמ ינאיצוה שיאהו .(גניליש יצח ךרעב ,תינמ

 -למה חלש ,היה ףרוח םוי אוה םגש ,רחא םוי .הפיזנב

 קוחר היהש ,רפכב ירוה תיבל ינממ לודג רבח דמ

 המב היה אל יכ ,ורכש תא ול םידקהל ,מ"ק 5דכ
 תעירקכ השק היה 'ה םוי לכ .תבשה יכרצ תא ןיכהל

 -ועל ,ןופיש םחללו תולחל חמקה ואבוהש דע ,ףוס םי

 ארטיל וזיאו אבה עובשה לכל םירמשו םיאמ תוג

 תאז לכב ולבס תא אשנ אוה .תבשל רשב
 רוטפ ינא :רמולו ץצולתהל ליגר היה דועו ,הענכהב

 ןיא יכ ,"םתאוולה ידיל אלו, ןוזמה תכרבב רמולמ
 ...הטורפ ינווליש שיא

 אל יכ ,ייחב "תילכת,ל ירוה רבכ וגאד םהה םימיב

 ינחלשל וטילחה ,ןכ לע .םדאה היחי הדבל הרותה לע
 -לב הנכהב ךרוצ היהו ,רפסמ םינש דועב היסנמיגל

 "הרומ, תיבב "הימינפ, יאנתל ינוסינכה ,ןכבו .םידומ
 היהש ,שריה ןורבה לש ודוסימ רפסה תיבב ,ירבע

 ןושארה דעצה -- ינמרג םוגרתב ך"נ ינדמלל וילע
 .םחנמ-ןב לש ורוד זאמ ,םיליכשמה יניעב הלכשהל

 .תחא תבב תינמרגו תירבע דמלאש התיה הנווכה
 -- תינלופ ינדמלל םג יחראמ"ירומ בייחתה ,הז דבלמ

 וא הנש ינפל דוע .לוכיבכ תינלופ היסנמיגל אובמכ
 -למה ומשו ריעב םידמלמה דחא הז ירומ היה םיתנש

 הרומל לבקתהל חילצה אוה םלואו ,בוקטסורוחמ דמ
 -רגב ויתועידיל תודוה שריה ןורבה לש ודוסימ ס"היב

 םיליכשמ לש תובותכ תמישרב יתאצמ ומש תא .תינמ

 גולגלה עבנ ותלכשה ךותמ .ט"יה האמל 807ה תונשמ
 תעשב ויתוחיש תא םימעפל לבת ובש ,ל"זח ירבדל

 שיאה היה "םימשח תב הלכשהה יצירעמ,מ .הדועסה

 תויורשפאב קדה לופליפל רקיעב םינווכמ ויה וירבדו

 דימלתה :התיה ודומיל תטיש .תואיצמה ןמ תוקוחרה

 תוירבע תויתואב ינמרג םוגרת םע ך"נת רפס לבק
 ועדיש דע םוגרתה תא ןנשל היה וילעו תויזעול וא
 יתוניבה אלש ירוה וחכונ הניחבה תעשב .הלמב הלמ

 "טסוד, יתארקש אלא ,דוע אלו .תינמרגב םילמ המכ
 הנע ,ירומ תא ולאש רשאכ .(חיר) "טפוד, םוקמב
 שורפ תא ןיבאש רמולכ ,"עדי -- לדגישכ, : תומימתב
 .םילמה

 -לתה .'וכו "יתדקפ, :םילעפה חול ונדמל ך"נ דבלמ
 םייברעה ןיב תועשב ותיבב םיסנכתמ ויהש ,םידימ

 ואבש ינומכ רדחה ינב :םיגוס ינש לע ונמנ ברעהו
 וא םייתלשממ רפס יתבב םירקבמו ,"הלכשה, םשל

 ,תינלופה הפשה ."תודחי, םשל ואבש ,ןורבה לש

 התיה אלש טעמכ ,ינדמלל ירומ בייחתה התואש
 .ול העודי

 -תהל יתעש העיגה .הימולוקל יתרזח 1896 ביבאב
 יתלוכי אלו היסנמיגל הסינכה תארקל ץרמב ןנוכ
 ואצמנ אלש םוקמב ,שולאקב יבס תיבב ראשיהל
 תחפשמב .ינניכהל םילגוסמ ויהיש םירומו היסנמיג

 םויב תויונפה יתועש תא תולבל יל ושרה םיבורק

 םוקמ אצמנ הנילל .םירהצב יתוחורא תא וניכהו

 רדחב םישנא העברא םע דחיב ,דמלמ תיבב ,רכשב

 תחאב דימלת ,הרומ יל ורכשו רדחל ינוסינכה .ןטק

 הדובע הלחה ןאכו -- היסנמיגב תונוילעה תותיכה

 רפסמ תועשו ,העד הרויו ארמג םויה בור .הלופכ
 יפל ,ןובשחו תינמרגבו תינלופב רפסו ןושל דומילל
 תינכת יפל -- ךכ רחא .םייממע רפס יתב תינכת
 .היסנמיגב תוכומנה תותיכה

 .הארוהל יואר םכח דימלת היה ןושארה ידמלמ
 ירוהב .ילילפ אטחכ ויניעב ויה ילש לוחה ידומל

 ינצקע אוהו ילע ופצק אצי ןכל ,עוגפל היה לוכי אל
 תיבל אב ,םינמזה ןיב דעומ עיגהשכ .ייח תא ררימו

 וב יתמקנתה .אבה ןמזל םתיא רשקתהל ידכ ,ירוה
 םויה דע וילע טרחתמ ינאש אטח -- ודגנ יתסרתהו

 לכימ לארשי 'רל ,רחא דמלמל ינורסמ ירוהו --
 רשא דע םינש שולשכ יתדמל ורדחב רשא ,ןיטאילידמ

 היה ,םדוקה ידמלמל דוגינב .ללכב רדחה תא יתבזע

 תא העדיש ,תינברה ותשא םגו תוירבל חונ שיא
 הדודכ יתוא תברקמ התיה ,יתרידבו יתונוזמב ילבס

 .םימדוקה ידמלמ לשמ הנוש התיה אל ותטיש .הבוט

 ,ימצע ינפב האירק ,תופסות םע ןויעב ארמג דומיל

 תשרפ, םג -- העוט יניא םאו ,ך"נ תצק ,העד הרוי



 הימולוק רפס 106

 ,תווצמה לועל יתעגהשכ .ק"שעב וא 'ה םויב "עובשה
 תידיסחה ותטישבו ותומימתב לכימ לאיחי 'ר חילצה
 -יבש ,םדוקה יבר רשאמ רתוי ,םימש תארי יב ררועל

 תויהל יתקדקד .ותונדמלבו ותואנקב תאז גישהל שק

 םירעג ויה .םויב העש תוחפה לכל ןיליפתב רטועמ

 .םעורז לע ראשנ תועוצרה םשור דוע לכ ,ולכא אלש
 םיקסופו ס"ש דבלמ .םירפס אלמ ןורא היה הז יברל

 םירפס בבוח .תודיסחו הדגא ,הלבק ירפס םג ול ויה
 התיה אל ותיבב תולדה .םירפס תונקל ףיסוהו היה

 תחא תב קר יכ ,ןלבה דמלמה תיבב ומכ תטלוב הכ

 תואכ וירפסב ףדפדל ונל השרה אוה .ול התיה הנטק
 תשרומ ,םירפסב ןייעל הוואתה יב הקזחתה .ונשפנ

 ירפסו הדגא ירפס דוחיב יבל תא וכשמ .ירוה תיב

 לקיב המלש

 שריה

 םידליה ליבשב הפידרתויה רדחה תא קיזחה אוה

 -תפסותל הרחס תינברהו ,ריעב רתויב םייתבלעבה

 "השכו .םיגומלאו תיכוכז-ינינפ לש תוזורחמב הסנרפ

 םישימחמ הלעמלו םייח לש האמה יעבר-תשולשל ועיג

 םירישעה םינבה לש םתעדב הלע ,הדובע לש הנש

 -סמהו דומילה ןמ לודחל העשה העיגה רבכ :הניווב
 רבו השאה תא רבק אניווב .ןוסאה ליחתה זאמו .רח

 תא םיצאנה וספתשכ .רלטיה לש ואובל עלקנ אניוו
 ןב חרבו !חורבל ןכיהל :םיבשוח וליחתה ,הירטסוא
 רתח ישילש ןב .ןודנולל רחאה ןבהו יאחנאשל דחא
 -בשה ןב ןקזה ,ומצע אוהו ,תימורדה הקירמאל עיגהו

 ץראב ,ןאכ .הקירמאל הסינכ-תרשא לביק ,עבשו םיע
 ,הצורמ היה אוהו תב לצא אצמנ ,הכורבה תישפוחה
 לכמ רתויב השקהו הלודגה איהש ,תחא הרצ אלמליא
 טעמ שי טוקיטנוקב איהה תייוגה הרייעב :תורצה

 םוקמ ןיאו .שממ לש םידוהי ללכ טעמכ ןיאו ,םידוהי

 רמא -- רתוומ היה אוה .רוביצב וב ללפתהל רשפאש
 ולוקב הקומע תונשקעבו דוסב שריה 'ר ילש יברה יל

 חונהו בחרנה רדחה לעו תובוטה תוחוראה לע -
 -בשומב קרויזוינב ראשיהל הצורמ היהו ,תבה לצא
 .םידוהי ןיב תויהל הצור אוהש םושמ ,םינקז

 הדוקנה לא דע רדח ץרפ יכ ,יתרהרה העש התוא
 יברל רמאשכ ,םע תרותב ונמויק לש רתויב-תידוסה
 תראפתהו רהזה לש םתיעצמא םצעב חנ 'ר הלאיבמ

 הצור, :הקושתבו טהלב שוחלל ןותחתה ןדע-ןגה לש
 ,לארשי יעשופ םע םונהיג ירודמ העבשב תויהל ינא

 .תורודה
 -מיגל ךכ רחא יתסנכנשכ ינמירחה אל הז ידמלמ

 םגו ונתיבל ראשנ ןמאנ דידי ,הטיסרבינואלו היסנ

 .ונתיבב סנכנו אצוי היה ,ריעה תא יתבזעש ירחא
 הכז אוה .77 ןב ותויהב ץראל תולעל ול ונרזע ףוסל
 םוקמב ,תפצב םינקז בשומב םידחא הוולש יחריל קר
 וא ז"פרת ףרוחב רטפנ םשו בר דובכ וב וגהנש
 ול חלשנש ,התיה ונתיאמ הנורחאה ותלאשמ .ח"פרת
 תרוצב םיתבה) "הבר אשומיש, לש ןיליפת תפצל

 י"שר לש תוגוז ינשב .(תווש היתועלצ לכש היבוק

 ןוקת ןקתל .יד ול היה אל ,וידי לע חינהש םת ונברו

 ודוס .ץפח "הבר אשומיש,ה לעב לש דוסה יפ לע
 .ומע רבקנ

 טעאר

 שריחה 'ר לש ותהימכ "!ןדע-ןגב ידיחי תויהל אלו

 םתוא הל שי םידוהי לא ותומכ שריה 'ר לכ לשו טאר
 רכיאה לש ותבהאל שיש םמצע םיישפנ םישרוש
 .והדש לא ינלופהו יניארקואה

 למס טהלמ היה טאר שריה 'ר לש רדחל ביבסמ

 םידוהיו םייח םידוהי לש. :תידוהיה תדלומה לש לופכ

 "בו רקובבש ,יאקנוימאקה זיולקה היה רדחה .םיתמ

 "תיבב דמע זיולקהו ,םידוהי בורמ המוה היה ברע
 תומיב ויה תורבקה-תיבב .ןשיה יאקנוימאקה תורבקה
 םירגתמ ויה םיבבוש םיטוטאזו םיזיע תועור ץיקה
 "תומיב .הצחמל תועוקש תובצמ ירוחאמ המחלמ ןהב

 גלש-יטושיק ינימ לכ םע םיכורא םיללצ ויה ףרוחה

 העבש לע ותוא םירגוסו םייחה"תיב לכ תא םיפטוע

 ויהש ןמזב ,ףרוחה-תולילב לבא .דוס לש םילוענמ
 תבהלשה התיה ,הלילב תרחואמ העש דע םידמול

 הארי התיה אלש ,הדיחיה-תחאה קרבה"תיששע לש
 המ .עדוי ינניא .ןימלעה-תיב לא ןולחל דעבמ ץיצהל

 ונייה םירענה ונחנא לבא ,שריה 'ר'יברה שיגרמ היה
 םיצצורתמ ויה םיתמ, .םוצעו לודג ארומ םיארייתמ
 ללעתל תונמדזה םישפחמו תונליאה ןיב םהיכירכתב
 ליבשב ,םיילענה יכורש תא םיריתמ ויה םה .םייחב

 -תפילק םיליטמ ויה םה ;םילשכנו םהב םילקתנ ויהיש

 םהו .דעמיו קילחי ךלוההש ידכ ,םיילגרל תחתמ ירפ
 םיצעה לע םיספטמו ,וללה םיתמה ,םיחרוט וליפא ויה

 ..."םייחח לע גלש םשמ םיכילשמו

 עידומו זירכמ היה -- "םינטק, הצור ינא ,יבר --
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 .והשימ והוולי הוול יכ דימ ףיסומו ,דימלת

 .הצוחה תאצל זעמ דימלת םוש היה אל דבל דחא

 לכ ליבשב שרדנ היה "םיתמה לש םהילולעת, ללגב

 ד-רמשמ -- ונימי ןושלב רבדנ םא -- ונתאמ דחא

 דואמ טעמ ךא ןגהל לוכי היה הוולמה יכ םא .יוויל

 תאז לכב היה ירה ,םיתמה לש המרועהיישעמ ינפב

 .םיינשב חורבל רתוי חוטבו םיענ

 םיתמה ןמ ונלטנ המ"ינפמ ,יל ררבתמ הזה םויהכ

 -פתב קר םתוא וניארו םתובישחו םתובשוימ לכ תא

 דציכ ,םיבשוח קר םהש ,םיטושפ םיבבוש לש דיק

 -נוימאקה זיולקה לש רדחה"ירענל הפי לולעת םישוע

 ונייה ונא .ונתומדכו ונמלצב םיתמה תא ונרצי .יאק

 וננוימד-יריצי ולכי אל אליממו ,םיבבושו םיסדנוק

 -בוש םיתמה תא ונישע המל ,יאמ אלא .םירחא תויהל

 -- ונמצעב ונא ונייהש הממ רתוי דוע םילודג םיב

 .תובבושב תומילשל םיקקותשמ ונייהש םושמ הז ירה
 ,םהה םימיב םיכלהמ ונייה אל םייוגה לש תובוחרב

 ךכיפל .ונתאמ םיעורג ויה אל םייחה םידוהיה ןיבו
 שארל תינבבושה תומילשה לש תפנצמה תא ונשבח

 .ונתאמ אלא םהל ואב אל םהייח לכש ,םיתמה

 ,יאקנוימאקה זיולקה לש םישנה"תרזעב ,ומצע רדחב

 ,םידימלתב חיגשמו םילספסה ןיב שריה יברה ךלהתמ

 קר אוה ,דמלמ וניא ומצע אוה .םידמול םה דציכ

 לש םדיקפת הז םידימלתה תא דמלל .ןחובו חקפמ

 דחא .(םירזוע) "סרעפלעב, םינוכמה ,ןכודה-ישאר

 .החמש היה ומש .דחוימב ינא רכוז הזכ ןכוד-שאר

 ינמרג םימפש גוז :הנושמ ףוריצ היה וינפ-רתסלק

 ידיסח ןקנקזו ,ינשה םלהליו חסונב הלעמ"יפלכ ףקוזמ

 ,רקנימאק תסנכה תיבל הסינכב דימת ובשי הלא סינקדבע ינש
 טאר שריה לש ורדח סג ןכש וב

 ונינפל ראפתמ היה אוח .םימשדתארי ולוכש לגלגע

 םלועמ לדח אל םנמאו .ןמואמה ודי-בתכב םידימלתה

 דימת קיזחמ היה .רתוי דוע ותוא רפשלמו בותכלמ

 רפס-תלבט אצמש םוקמ לכו ,ודיב ויד-לש"ןורפיע

 לבוט היה ,תויתוא וסוכ אל ןיידעש ריינ-תסיפ וא

 דריתח תא ןהילע חינמו ונושל"הצקב ונורפעידוח תא

 .ותמ

 -יהזב הנושמו יקנ ,הובג ידוהי אוה שריה 'ר יברה

 ןיא ולש טקא'זהש ,ךכב חיכומ אוה יקנ אוהש .ותור

 -יטש חיגשמ אוה ירה ,בלח התוש אוהשכו ,בבר וילע

 -קרוסמה ונקז לע הלילח לופיתו ףטפטת אל תחא הפ
 טקשב רבדמ אוהש ינפמ ,והנה רהזנו-ריהזו .הפי

 ,ונמצעל םירפסמ םירענה ונחנאש ךכב םגו ,החנאבו

 ןכיהמ .ץראל-ץוחמ רצי"רשאדלשדריינ ןימזמ יברה יכ

 םתסה"ןמ ?תאזה תפצוחמה תוליכרה ונילא העיגה

 ,היה המדנ ונל) הזכ ריינ קיזחמ היה יברהש ,ךכמ

 רגוסמו רוגס (הזכ ריינ לש םינימ המכ קיזחמ אוהש

 .רתויב-תיטרפ הדישב

 דימלת לש וא ימצע-ילש תושגנתה רכוז ינא םאה

 ,תושגנתהה !ןכ הוה !טַאר שריה 'ר יברה םע רחא
 רואב שריה 'ר תא הדימעה ,ינורכזב קומע הקקחנש

 תושגנתהל תודותו ,ליצא ידוהי לש רתויב םיענו האנ

 רבעה ןמ ןיינעמ ערואמ לא ךכ"רחא יתעדוותה תאזה
 -ינ הדימב ןייפאמה ערואמ ,הימולוקב בורקה ידוהיה

 היטוקופ ידוהי ,יצרא-ינב לש תינדרמה םחור תא תרכ
 .טעמכ"םייררהה

 יצְלֶא היהש ןכתיי ,רתוי"םיבוטה םידימלתה ןמ דחא

 ויחא ,1916 תנשב תיקלאטיאה תיזחב לפנ) שירפ
 -- הימולוקב "דנוב,ה גיהנמ ,שירפ וינוב ר"ד לש
 דוה אפיל וא ,(תכרעמה -- וילע תדרפנ המישר האר

 רווארב קחצי ילוא וא ,(ביבא-לתב רטפנש) ?ץיוור

 לע יברל רסמ ,(הפיחב תילאירה היסנמיגב הרומ)
 ,גרבדירפ ומשו םיבוט-תוחפה םידימלתה ןמ דחא

 "פל םוקמבו .ןמזה םדוק רדחה ןמ התיבה ךלה אוהש

 ףיטהו רסומה לא יברה הנפ ,ורסיילו גרבדירפ לא תונ
 ,זגורמו סועכ היה אוהש ,יל רוכז .ןגוהכ רסומ ול

 אל ןעט אוה .תוקוחר םיתיעל קר ותוא יתיארש יפכ
 וא הנומש ינב םידלי זא ונייה -- רסומה לא קר
 -יהלו רהזיהל בייח ידוהיש ,ונלוכ לא אלא -- עשת

 -לע ,רתומ -- שריה 'ר קעצ -- רסומ .הריסממ רמש

 -שב תויהל לחש רופיכ"םויב גדכ וערוקל ;ארמגה יפ

 ונדמע ,עשתו הנומש ינב "םירסומ,ה לכ ,ונחנאו .תב

 רהמ קקוחמה ירבדכ שריה 'ר לש וירבד תא ונעמשו

 הריסמה רוסיא לע רובענ אלש ,ונעבשנ ונלוכו ,יניס

 :בגא-ךרד שריה 'ר זא רמא די-רחאלכו .ונייח ימי לכ

 והודמילו ,יתבש ןב ילדיי ,הימולוקב היה דחא רסומ,,

 -ינבו וינב תא ריהזה רבכש דע .קלב תשרפ םידוהיה
 .- ."רוסמל אלש וינב
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 * [לגוק] ץנרקנזור קיבוו דוכלונה

 היה קודקדלו ך"נתל ונריעב רתויב-בוטה דמלמה

 רםש ול וקיבדה המ ינפמ .(הדיטשפ) לגוק קיבוו יר

 קר ויה :תואדווב םדא םוש עדי אל ,ןמש ךכ"לכ יאנג

 ,דחא ןקז-בסמ הזה ראותה תא שרי קיבוו יכ ,םירפסמ
 .תומיעט תודיטשפל תעדונו הריתי הקושת ול התיהש

 תומשגתהה םצע קיבוו 'ו היה תינוציח הניחבמ
 -בחר ,הובג אל היה אוה .תובישחו תעדה-בושיי לש
 תורעשה .לוקשו דודמ ךוליה דימת ול היהו ,םייפתכ
 לש קחרמ לע ורמשו יוארכ תורודס ויה ןבלה ונקזב

 ויפמ ואצי םילמה .התרבחל הרעש ןיב ץרא-ךרד

 דסמ ןהש ,השגרה התיה .הריתי תוריהזבו תחא-תחא
 היופצ ןיא םא ,םירבעה לכל הפי-הפי הליחת תולכת

 ואצישכו .ךרדה לא תוגילפמ ןהש םדוק ,הנכס ןהל
 תטרוחמ ןהמ תחא לכ התיה ,וללה םילמה ,ויפ ךותמ

 .טויפ יפדלע תררותשמו קודקד יפ-לע תררובמו

 תונריעב רמוש קיבוו 'ר היה תינפוגה ותרקוי תאו
 רתויבד-טעומה ףוליסה ינפמ דרח אוה .םייניע"ףלא לש

 :םירבד ינש ינפמ היה ארייתמו ולש ףוגה-תואירב לש

 .תויווכו םיצרפדחור

 רינשו רצחה לא דחא רעשו בוחרה דצל דחא רעש

 רודזורפה ינפ-לעו .ץיקה-תומיב החוורל םיחותפ םה

 תולילק תוחור תוצצורתמ ,רעשל רעש ןיב ,ךוראה

 ןנערל אלא ,ןיע-תיארמל ,תונווכתמ ןניאש ,תוינבבוש

 תולילקה תוחורה ינפמו .העיזה תא שביילו טעמ ךתוא
 -תוחור ינפמ רהזנ אוהש הממ רתוי קיבוו 'ר רהזנ וללה

 ףטעמ אוה .ןהל ןימאמ וניא אוה .תויפרוחה ןופצה
 -םויב וליפא הדבכ שאר-תחפטמב שארה תא ךכ"םושמ
 ןהלש "ןדעזןג,ה ךרד רובעל ךירצ אוהשכ ,םח זומת
 -תוחור לא ול שיש הממ ןומא רתוי אלו .רצחה לא

 תוננוצמה תויגוגזה לא קיבוו 'ר הלגמ תולילקה ץיקה

 רוגז לטונ אוהש םעפ לכ .טפנה-תויששע לש לוכיבכ

 ,תיששעב רוא תולעהל הצורו דיה ךות לא תאזכ תיג
 ריהז םשל ,ספות ירהו .הווכנ רבכ אמש ארייתמ והירה

 תבשוימ הקעצ עימשמו ןזואה-ךונתב ,הריתי תור
 ."! הוודוא, : תימתיר טעמכו

 דימת קיבוו 'ר .ליעומ הב ןיא תוריהז התוא לכו
 טעמכ אוה דימתו ,םיצרפ"חורמ עגפנ אוהש ,ול המדנ

 דע הלחמה ינפמ ארייתמ קיבוו 'ר היה .הווכנש חוטב
 .המצע הלחמב ...הינפמ אבחתה אוהש ,ךכ"ידכ

 ,ך"נתה לא האלפומו הריתי הביח ול התיה קיבוו 'ר
 -וכו תסגונ הרמויו ,טויפל ,הרישל הקושתבש הצרעה

 .רצלמ .ש -- תירבע ."ןדיי טימ טָאטש א, :לקיב ,ש (*

 ,ך"נת קיבוו 'ר לצא דמלש ימ .רבחמ תויהל תסס

 ללגב ךכ"לכ אל .תומילשב ותוא חוכשל לגוסמ וניא

 הרדחש ,הקיסומה ללגב ומכ .חומב ותרחנש םילמה
 קיבוו 'ר .תימלוע םש ראשיהל תנמ-לע ןזואה ךות לא

 ויה הלא) ילשמו סומע ,היעשי וידימלת תא דמיל

 הלוקש המיענב (ך"נתב רתויב וילע םיבוהאה םירפסה

 קוספ אלפומ רורמיזב םלקידו םידקה אוה .תנגנתמו

 אל ,ותוא ורמאו ךכ-רחא ורזח םידימלתהו ,יהיעשיב
 חוצינה-טיברש לש בצקה יפל ותוא ורמיזו ורזח --

 ,לפט השענ םיקוספה לש ידוהיה םוגרתה .קיבוו 'ר לש
 -תוקספהבו דיז-רחאלכ טעמכ רמאנ אוה ,בושח-יתלב

 וידימלתש ,רקיעה היה אל קיבוו 'ר לצא .רורמזה
 ,םילמה לש ידוהיה םוגרתה תא םיעדוי ויהי ולש

 םידמול ויהי וחקל-יעמושש .ךכב היה ותנווכ רקיע

 "ומה םעו ולש ולקשמ םע ריש ומכ קרפ לכ םיטלוקו
 .ול תדחוימה הקיס

 ,םנורכזב וטלק קיבוו 'ר לש רדחב ודמלש הלא
 -תימולקידה הטישל תודוה ,םלועל דוע חוכשל ילבל

 "וטירה ויקוספמ םימילש םיקרפ ,ולש תילאקיסומה

 םגו ,והיעשי לש םיינרדוחה"םיירילהו םירעוסה"םייר

 המלש לש םיעלוקהו םיפירחה וימגתפמ םימלש םיקרפ
 ינאשכ ,םמותשהל תמאב וישכע חרכומ ינאו .ךלמה

 קיבוו 'ר .היה הרטמה"תעידי וזיאב ,יתעד לע הלעמ
 םיוות ךותמ ,ולש תדחוימה הקיסומב ונב ררועמו ריעמ
 וירבדל םימיאתמה תושגרה תא ,ובתכנ אל םלועמש

 לש ןושארה קרפב ונרזחשכ .איבנה לש םיבגשנה

 רוש עדי, :יברה ירחא ונמערה וא ונרמאו היעשי
 רעז ונב המהמו רזוח היה ,"וילעב סובא רומחו והנוק

 .לארשי םע לע ונסעכ ומע דחיו איבנה לש שודקה ומ
 רפל אטחתמ ישימחה קרפב קיבוו 'ר ליחתהשכ לבא

 ריש ידידיל אנ הרישא, רמואו ךרה"ירילה ולוקב ונינ
 ותאירק לש סומתירב ונתוא ררוע ,"ומרכל ידוד תר

 ונתוא שגירו םילמה ךותמ וימסקב הלעהש הקיסומבו

 וספת הרשע-םיתשה ינב רדחה ירענו ,תועמדל דע
 לש ולשמבש קומעה רעצה תא םבבל לכב ושיגרהו
 .והיעשי

 'ך לש רדחה ןמ האשינש ,רוביצבו דיחיב הרמזה
 ןמ לודג להק תסנכמו דימת תכשומ התיה ,קיבוו
 -קמו םירצענ ויה םיבשו"םירבוע .תונולחה לא בוחרה
 .הלהקמ םע בוט הליפת-לעבל םיבישקמש ומכ ,םיביש

 הטיש ,ולשמ הטיש קיבוו 'רל ול התיה קודקדל
 ריש קיבוו 'ר רביח יקודקד ללכ לכ ליבשב .תיטויפ

 רלעב דומלל אלא םיכירצ ויה אל םידימלתהו ,דחוימ
 .יברה לש ויריש תא םלקדלו הפ
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 דונלונ לאקזחי

 ויוניכ ךא ,רלעצ-לפמעל לאקזחי היה אלמה ומש
 היהש ,ןימעב לעב לכ ."דמלמ"לקזח, היה לכ יפב

 לש "רדח,ל ונב תא רסומ היה ,ומצע תא בישחמ

 םידליה םידמול ולצאש ,םש ול היה ןכש .דמלמ"לקזח
 יברהו ,םידלי 50--40"כ םש ודמל עבק ךרד .החלצהב

 דחאו רדחה ךותב םיינש -- "םירפלב, השולש קיסעה

 -יבה םריזחמו רדחל תיבה ןמ םידליה תא איבמ היהש

 .םידומילה ירחא הת

 .אל ותו -- י"שרו שמוח ,ב"א תאירק ולצא ודמל

 הביסמ רדחב ול וכרע ,"שמוח,/ה דומילל דלי עיגהב

 ןתח, תא םיטשקמ ;םידליה לכ תוחכונב ,.תבש םויב

 תיגיגח הכולהתב ותוא םיליבומו םינועשב "הרותה
 -תהל רבכ וקיפסה םש ,וירוגמ םוקמ לא "קניר,ה ךרד

 ר-תמש זיולקהמ) םירכמו םיבורק ,החפשמה ינב סנכ

 לע יברה י"ע ןחבנ אוהו ,(ללכ ךרדב -- וב םיללפ
 .שמוחב ויתועידי

 דמלמ לאקזחיל היה השק דומיל-רכשמש ,הארנ
 םיזווא םג הקיזחה תינברה יכ ,החפשמה תא םייקל

 ירה ,ךכב יד אל םאו .רחסמלו םוטיפל -- ימדקה רדחב
 .ןלהל רבתסיש יפכ ,תפסונ הרטמ םיזוואה ושמיש

 ןישנוע דציכ

 ךרוצל קר שמיש אוה ךא ,לוגרפ היה דמלמה ידיב
 תמועל ,וידימלת תא תוכהל גהנ אל יברה יכ ,הדחפה

 שוריפ .(ענוק) "וניק,ב הדמעה י"ע םשינעמ היה תאז
 םידומילה רדחמ דימלתה תא םיאיצומ ויהש ,רבדה
 לש לול דיל ,ךושחה ימדקח רדחב ותוא םידימעמו

 ינימ לכ ,חרסש דימלתל ,ול ומש הז דבלמ .םיזווא
 - תנביג ןיעכ ,בגה דצב הצלוחל תחתמ םיטוטרמס

 רדחבש הכשחה דחפמ םג ,השובמ םג לבס דליהו
 ...םיזוורבה תוכישנמ םגו ,ימדקה

 תוערפמ םידוהי ליצה ןבה

 םינב השולש ,םידלי השיש ויה "דמלמ לקזח,ל

 ליכשמה היה ,ןויצדןב םשב ,דחא ןב .תונב שולשו

 ותוריש תעבו םירומל רגימס םייס ,םהיניב חלצומהו
 תנידמ תמקה םע .הנוצק תגרדל עיגה ירטסואה אבצב
 תוברקב ףתתשה ,ינלופה אבצל רבע ,תיאמצעה ןילופ
 תותואל הכזו (אטילד קסירב) קסבוטיל-טסרב דיל

 -פוח תעב .(ןטיפק) ןרס תגרדל הלעוה ןכ .תונייטצה
 ויבא .וילע םיאג ויה ריעה ידוהיו הימולוקל עיגה ותש
 ןיבו ,תוברקח תעב ולש הרובגה יללעמ לע רפיס

 .תוערפמ בו'צולז ריעה ידוהי תא ליצה יכ ,ראשה

 קחודב ודמל

 -הלמ רצ היה רדחה ןכש ,םיפופצ ויה דומילה יאנת

 רדסה .עבק ךרד וב ודמלש םידימלתה 50--40 תא ליכ

 ,םינטקה םידליה ובשי דחא ןחלוש דיל :ןמקלדכ היה
 תא רמול םירפלבה דחא יפמ ודמלש ,שולשה ינב

 ןחלוש דיל ;"עמש תאירק,, אורקלו "ינא הדומ, הכרבה
 -תהל -- םילודג רתוי םידלי רחא רפלב דמיל -- ינש
 יברה -- ישילשה ןחלושה דילו ,רודיסה ןמ ללפ

 ,ןבומכ לוקב ודמיל םלוכ .י"שרו שמוח דמלמ ,ומצע
 -םירחמ םידליהו םר לוקב םיארוק םירפלבהו יברה

 ?הלהקמ"ה .ולש םוחתב דחא לכ -- םהירחא םיקיזחמ
 -וקעז םע וגזמתה רשא תולוק לש לילב הרצי תאזה
 תולוגנרתה רוקריק ,הידלי תשש לע תינברה לש הית

 ןכ יפ לע ףא .הלודג התיה המוהמהו ,םיזוואה תחווצו
 -והי םידלי תואמלו תורשעל בזכא אל רוקמ הז היה

 הרות לש תיתשתה תא םהחל ושכרו ונממ וקניש ,םייד

 ,םיקחרמל וגילפהו ןאכמ וכישמהש םהמ -- תעדו
 יתרוסמ ידוהי עדי לש ןעטמה םע ורתונש -- םהמו
 .ירקעה םרצואכ ,רדחב קר ולביקש



 התונורכז

 ג ל

 "הקלקול,ה לע תיממע העבצה

 ,"לזרב תוליסמ יוניבל דלישטור-שריה ןורב. הרבחה

 לזרבה תליסמ יוק תחנה תא 1885 תנשב המייס רשא

 תליסמ חינהל תינכת התלעה ,יקי'צשלזל הימולוקמ

 -עתו הימולוק ריעה זכרמ תא הצחתש ,היינש לזרב

 דגל ןכמ רחאל) ףלודור גוצרה-ץרה :תובוחרב רוב

 -טאידל עיגת ,וגקסיבוס בוחר ."קניר,ה תא ,(בונוי

 ,הצבורפיש ךרד ,הקצפרק 'חר תא רובעת ,הציבוק
 -יבל תשורחה תיב ,רלטרב לש חמקה תנחתל עיגת
 תרבעה ךרוצל -- םוקמה תורעיל ךומס רובעת ,הר
 -ל םשמו הקטגור בוחרל ךישמת ,תורסנמל םיצע

 ליבות תבכרה :!הקסרוגנו"הדובולס ,ןי'זינ'צפ ,שיברוו

 ,םחפ ,טפנ םע םירקנט :רתיה ןיב ,םינוש תואשמ
 .דועו ,חלמ ,חמק יקש ,תוחול ,םיצע

 ברקב הבר תושגרתה הררוע ,השגוהש תינכתה
 תבכרה יכ ודחפ רשא ,םיידוהיה תולגעה ילעב

 הלש אשמה תונורקב הליבוהב םתסנרפמ םתוא לשנת
 אל םירחוסה םג .ליבוהל םיגהונ םחש םינעטמה תא

 "פס .םילבס -- םהיתוחוקל להקש ינפמ ,םיצורמ ויה
 .יונישה תובקעב לדלדיהל םייושע ,'וכו םיק

 תעבש תירצונח היסולכואה התיה ,תאז תמועל

 היישע שדחה לולסמה תלילס ןכש ,העצההמ ןוצר
 םבורש ,םייעוצקמ םילעופל הפוצר הדובע חיטבהל

 תורשימ לש עפש רוציל -- דבעידבו -- םירצונ םה
 םידליהש ,םידוהיה דצמ ששחה םג .םיירצונ םידיקפל

 ,ריעה תובוחרב תרבועה תבכרהמ עגפיהל םייושע
 קחשל םיגהונ םהידליש ינפמ ,םדיד יבגל הספת אל

 יתבבש דועב ,תיבה לש תוימינפה תוניגבו תורצחב
 .בוחרב םידליה םיקחשמ םידוהיה

 םיידוהיה םיגיצנה בור ודגנתה ,ךכ םושמ הנה
 הלא יא דבלמ ,הרומאה תינכתל היריעה תצעומב

 ."סקשומ, זא וארקנש םינלגתס

 -וקל רובעיש ,רחא לולסמ המוקמב ועיצה םידוהיה

 ךרד ,סאפס ,הצניסשקסוא ,טורפה ךרד -- הקבולור
 םייונשה תא התחד הרבחה םלוא .האלה ןכו ,שיברוו
 ולידגי םהש הקמנהב ,לולסמה לש יאוותה תינכתב
 תוציב שובייב תוכורכה ,רועיש ןיאל תואצוהה תא

 .ב"ויכו ,םירשג תיינב ,טורפה דיל

 ריעה תצעומב ןויד םייקתה ,הלאה תוביסנה רואל

 תא לבקל -- םיירצונה םיגיצנה ץחלב -- טלחוהו

 דמע היריעה שארבש יפ לע ףא ,הרבחה לש תינכתה
 .אקווד ידוהי

 יתבבו הריזגה םע ומילשה אל םידוהיה ינומה
 םתודגנתה תא ואטיבש האחמ תופיסא וכרענ תויסנכה
 חוו ךלהב בשחתהל הצלאנ ריעה תצעומ .תצרמנה
 לאשמ לע הטילחה ,הלולגה תא קיתמהל ידכו -- הז
 תינכתה דגנו דעב -- םינולאש יגוס 2 וספדוה .םע

 דחא לע (המיתח י"ע) עיבצהל היה םיבשותה לעו --
 יכ םא ,תינלופב םיבותכ ויה םינולאשה | .םהמ

 .תינלופה הפשב בותכו אורק ועדי אלש םידוהי ויה
 םירעהל המגמה לשב ,ןווכתמב ןבומכ השענ רבדה
 .םהילע

 תיבל תיבמ וכלה היריעה יחילש רשאכ ,םנמאו
 אלש והשימב ולקתנו תונויליגה לע םישנא םיתחהל

 תא בייחמה ןולאשה תא דימ ול ושיגה ,תינלופ עדוי
 רצה וז היימר תטישב .םותחל ול ורמאו -- תינכתה
 הרבחהו ,"םע לאשמ,ב עירכמ בור גישהל וחיל

 .חליסמה תא חינהל השגינ
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 ןמריוש .א

 ופוסיב ןיסולכוא דקפומ

 לבייל ,עדונה ינויצה ןקסעה ףיטה 1890 תנשב דוע

 -כואה דקפמ תעב וריהצי הירטסוא ידוהיש ,שיביוט
 "שידי, לע ,הנש התואב םייקתהל דמעש היסול

 .םהלש םאה תפשכ

 הרהצה י'עש העפותה תא עונמל ונווכתה וז ךרדב

 דוכ תא םידוהיה וריבגי ,םאה תפשכ תרחא הפש לע

 םיניארקוא ,םינמור ,םינלופ) םימואלה דחא לש םח
 -אה םימואלה לש םתביא תא םמצע לא וכשמיו ('וכו

 .םירח

 תפשכ "שידיי,ה תעיבק לע הבשחמה םצע ,םרב

 וז ןושל .לודג דרוסבאכ התארנ ,םימיה םתואב םא

 הב ושמתשהש הלא ףאו אדירג "ןוגר'ז,כ זא הבשחנ

 תא הל קינעהל האי הז אהי אלש ורבס ,םוי םוי ייחב

 ..םיכמסמב המושיר ךות תימשרה אקנפשוגה

 ןיסולכואה דקפמ יפל תוביסנה ויה ,ןכ יפ לע ףא

 1907 תנשב תוריחבה רחאל .ןיטולחל תונוש רכזנה

 השענ ,1908 תנשב ץיבונר'צב ןושלה תדיעו תובקעבו
 ,תוידוהיה תוגלפמה לכ טעמכ .ידמל ירלופופ ןיינעה
 עצבמ לע ןהיניב ומיכסה .ס.פ.'זדו ןויצ ילעופ ,םינויצ
 -רל אלש ,הטלחה ידיל םידוהיה תא איביש ףתושמ

 אלא ,םמא תפשכ תינמרגה וא תינלופה תא םוש

 ינודעומו וז הרטמל ומייקתה תופיסא תואמ !שידיי
 רוביצל קינעהל ידכ ,ריעה יבחר לכב וחתפנ הרבסה

 .תושורדה הרזעהו הצעה תא
 םימיב םידוהיה תעדותל רידחהל לק היה אל ,ןכא

 ויה הז דבלמ .הקיטסיטטסה לש תובישחה תא םהה

 -סמה יכ דע ,םיכבוסמו םיפעוסמ הכ דקפמה תונוילג

 רחאל ,םלוא .םהב ואצמתה ישוקב םמצע םיריב
 ריצה בור היה ,הלאה םיישקה לע רובגל היה ןתינש

 .ויסנרפ תאירקל תונעיהל ןכומ רוב

 ירה -- םייזכרמהו םיילפיצינומה תונוטלשל רשא

 ךותמ ,תאזה תוחתפתההמ ןוצר תועיבש יא וליג םה

 רבד ,םידוהיה לש זוכירה תא טילבי רבדהש ששח

 הגה .תודחוימ תויוכזל תועיבת וירחא רורגל לולעה
 העונתה תא קינחהל תונוטלשה ולדתשה ,ךכ םושמ

 רוהיה תופיסאב ופתתשהש םהיגיצנ לע וויצו הביאב

 "וטוו;ה תא וליטיש ,םהילע ןיע חוקפל ידכ םיד
 -סה םה .לוכיבכ תיקוח יתלבה הלועפה דגנ םהלש

 ,הירטסואב תרכומ הפש הניא שידייהש ,ךכ לע וכמת

 .ימשר ךמסמב הריכזהלמ סה -- ןכלו

 תחאב רתויב תעשעשמ הדוזיפא ינורכזב התרחנ
 ר"ד עיפוה הפיסאב ישאר םאונכ :וללה תופיסאה

 םעפ םּהל ארקו םיפסאנל הנפ רשאכ .שולקמ לדניפש

 ולוק עמשנ ,םמא תפשכ שידיי לע זירכהל םיימעפו

 רשא ,זוחמה תלהנימ םעטמ רסימוקה ,יקסניווס לש

 הלועפל סחיתמ ורבד יכ ןעי ,רדסל םאונה תא ארק
 -ירקב בשחתהל ץלאנ לדניפש ר"ד ."תיקוח יתלב,

 הנפ אוה .םכוחמ סיסכטב טקנ ךא ,רסימוקה לש ותא
 "תמא,ה לע וזירכיש םהב ריצפהו םיפסאנל תינש

 זירכהו רסימוקה בוש ץפק ןאכ ,םלוא ..םהלש הפשכ
 רוסא תמא לע םג, -- ותורוב בורב -- יטטפ לוקב
 ."הירטסוא תנידמב זירכהל

 -יחמבו םר קוחצב ןבומכ ץרפ ,םלואב חכונש להקה

 ...תורעוס םייפכ תוא
 רבדה לש ופוסב .דוחל "קוח,ו דוחל קוחצ ,םלוא

 תונוילגב ומשרו ועידוהש הלא לכ .תונוטלשה וחצינ
 רחאל וארקנ ,םהלש םא תפשכ "שידיי,ה תא דקפמה

 ישידיי., ןויצה תא קוחמל ווטצנו יזוחמה דרשמל ןמז
 .תרחא ,יהשלכ הפש ומוקמב בותכלו

 וא יפסכ סנקב שנענ ,וז הדוקפל תייצ אלש ימ
 הימולוקב ןה ,הלועפה הלכוס וז ךרדבו -- רסאמב

 .םירחא תומוקמב ןהו
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 בינשיקב תוערפה י'טילפל הרזע

 רסבמ םיטילפ הברה הימולוקל ועיגה 1903 תנשב
 הצמישל תורוכזה תוערפה ירחא ,הילודופמו היבאר
 הרזע דעו תויהש אלל םקוה ,בצמה חכונל .בינישיקב
 לש ותנתוח ,ןמסיו 'בגה לש ןתושארב ,םיטילפל

 "סל גאד דעווה .ןמדייז .ב .י לש ותיערו שירפ לטומ

 -- הנושארו שארבו ,היה שורדש המ לכ םיטילפל קפ
 -ראל רגהל םבור וטילחה ןמז רובעכ .גג תרוקו ןוזמ

 יבגל .הימולוקב רוגל ראשנ םקלח ךא ,תירבה תוצ
 לצא הדובע תומוקמ ונגרוא ,ראשיהל וטילחהש הלא

 הדובע ילכב םתוא ודייצו םיימוקמ הכאלמ ילעב
 ידלי תא דמלל ידכ דחוימ הרומ רכשנ ןכ .םימיאתמ
 .תירבע םיטילפה

 ,לקיב .ש

 -תה ,םישנ טייח היה ויבאש ,םיטילפה ינבמ דחא
 ןכמ רחאל .ןמפוה .ז ,עדונה רחוסה לש ותב םע ןתח

 -סוא תלשממ לש יתכלממ דיקפ רותב דובעל לחה

 -חב ןיצק היהש ריעצ םהיניב ,םירחאה ויחא .הירט
 .הקירמאל רגיה ,ירטסואה אבצב םילגר תביט

 -לוכי בטימכ התשע הימולוקב תידוהיה היסולכואה
 בקעי :ךכב תושעל ולידגהו םיטילפל רוזעל ידכ ,הת

 ;םיכרצנל החותפ דימת התיה םתלדש ,וינבו רלטרב
 לטומ םע ריירב תחפשמ ,סירק והילא ,סירק שרה
 הלש םאהו ןרוה הליב ,שירפ לטומ ,שארב ריירב
 -פשמ ,ץיבורוה שובייל ,רגניז היספ ,ראב הקבר

 .םירחאו ,"לשיב םיחאה, ,שורומרמ תח

 ליאתבש ןב ילדי" לע המקנה

 םשב ידוהי אוהה ןמזב רד היה יבס םע תונכשב
 לש דחא לודג םי עטנ 'ר היה היהו .רטפלאס עטנ
 ,אלפומ רפסמ היה ךכל ףסונו ,תוישעמו םירופיס

 ןוכנה רואיתה ודי לא םינמדזמ ויה דימת"תע-לכבש
 דפות ,ינחתומ ולצא היה רופיסה חסונ .ןוכנה לשמהו
 לבא .דנוש לש טעומ וחשמ םע וליפא תופוכתו ,ינס

 דיעה לכש העש ,השעמה"רופיס לש ותיעצמא םצעב
 ול קשחתמ היה ,ןיתפשב תויולת ויה םיינזואהו םיינ
 רפא ,יל המדג ,ותמגודש ,טרופמ עבט"רואית עילקהל
 לכ אב היה עטנ 'ר .שא םולש לצא קר אוצמל רש

 אבס לא ירוחאה חתפה ךרד סנכנו ברע"תונפל םוי
 םעפ שטעתה ,הבוט קאבאט-תחיר הליחַת לטנ ,ילש

 -רחאו ,תופיצרב םעפ הרשע-שמחו םימעפ יתשו תחא
 .רפסמ ףכית ליחתה ,עגרנשמ ,ךכ

 תא יל רפסיש ,עטנ 'ר לא יתלפטנ דחא ברעב הנהו

 דגנתה ילש יבס .יתבש ןב ילדייב היהש השעמה
 רכינ םינש"רפסמ אוה רבכ -- ןעט -- ילדיי .ךכל

 -פסמ ונחנא אהנש ,יוארה ןמ הז ןיאו ,תמאה-םלועב
 ויפב גורטק-ירבד םימישמו ותונגב םירבד ןאכ םיר
 ,תינשקעה יתשקבל אבס רתענ ישוקב .רוגיטקה לש

 .רפסל הצורמ דימ היה עטנ 'רו

 -- ראתמ עטנ 'ר ליחתה -- יתבש ןב ילדיי --

 לע קומע םידרויה םייפקשמ םע .ןטק ןודוהי היה

 היה ולש הצק לכש ,תווצק ינש לעב ןקנקז םעו ומטח
 דרדב אוה םג ול ךלה ,ילדיי ,אוהו :וכרדב ול ךלוה
 -שמב סנכנודאצוי היה אוח .םיידוהי-יתלבה ,ולש ויכ

 -שמב .(זוחמה-לשומ) הטסוראטסה לצאו םיסמהידר
 דלעבו ינולפ תיבדלעב יכ ,רפסל היה בהוא םיסמה"דר
 לצא .ןוכנ-אל ןובשח היריקל ול םישוע ינומלא תיב
 יכ ,רפסלו טפטפל היה בהוא ,הז דגנכ ,הטסוראטסה
 םויב החותפ ותונח תא קיזחמ ינוונחה לוולוזםלושמ
 ;רמולכ ,טאקובדַא-לקניו אוה רלקניו לרב יכו ,'א
 שיש ,ויה םיאור .ןוישר ילבו יאשחב תונטפשמב קסוע

 םיעדוי ויה אל לבא ,תושרל םירבד רסומש ימ ריעב

 דצע תולגל עייס ומצע רבד-לעבהש דע .דושחל ימב

 דוע היה ,הריסמב קסעתמ היהש המ דבלמ ,ילדיי ומ
 "הו .ןוממ דמוח -- ול םיבשחנ ירבד ויהי אנ לא --

 רואו ינוונחח לוולוםלושמ לא תחא םעפ סנכנ והיר
 לש ףסכה"שנועמ ותוא רוטפל לוכי אוהש ,ול רמ

 ,/א םויב החותפ תונחה תקזחה דעב הטסוראטסה
 היה לוולויטלושמ .ךכו ךכ הז דעב הצור אוהש אלא
 .רבדה ותוא זיגרהו ,הוואגזלעב תצקמבו ןזגר ידוהי

 תייוג האבסמ ול שיש ,הז יתבש ןב ילדיי ! ןכתייה
 רושמ וליבשב ןלדתש היהי אוה .שיברוול ךרדב הנטק

 רתויב הלודגה תלוכמה-תונח לעב אוהש ,לוולויםל

 ריחשהו ותוא הזיב ,ילדיי םע ,ומע בר אוהו !ריעב
 רוסמ סיעכהל ילדיי השענ זאמו .הרדק ילושכ וינפ
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 -וק ידוהיל םרג תוכורא םינש המכ ךשמבו ,יולגב
 .תורצ הימול

 'ך ילא הנפ -- תעדל הצור התא ירה ,לבא --

 רפסאו ,רוסמל םידוהיה ול ושע השעמ המ -- עטנ
 -- ברע-תונפל תרצע-ינימשב תחא םעפ .רוציקב ךל

 -ילעב ובשי -- ג"נרתב וא ב"נרתב יאדווב היה הז

 ויהו ,ברה תיבב ,םגהנמכ ,רתויב םיאנה םיתבה
 וקילדה ךכ-רחא .םידקורו םירש ,םיתושו םילכוא

 -וחרה ינפ-לע הדיקרב םיכלהמ וליחתהו םידיפלה תא

 דוהיה ןמ והשימ עימשה םואתפ .תסנכה-יתב לא תוב

 אהתש ירבדה שוריפ המ :הרבה"לוק םידקרמה םיד

 ,הזכ לארשידרכוע ידידלע תצחלנו תשגינ המילש ריע
 .הבושת לאושל ול ובישה אל ?יתבש-ןב ילדיי ומכ

 יתבש"ןב ילדיי :האירק עימשה םיכלוהה ןמ קלח ךא

 והשימ וליאכ ,רחאה קלחה ךכ-לע בישהו !ומש חמיי
 -קמב ורמאו ,וז הבושתו הלאשל שארמ םתוא ןיכה

 להקה לכ ,רבדה הרק דציכ םיעדוי ןיאו !ןמדֶא :הלה
 -השמ .ילדיי לש ותיב לא ,שיברוול ךרדב ךלהו הנפנ

 וליאכ ,רתויב םיבושחה םיתבהיילעב ודמע ,םשל ועיג

 ,ול תייצל ויה םיסונא םהו םתוא ףחד רז חוכ הזיא

 -לת םידיפלה לש םרואל .תיבה תא םיקרפמ וליחתהו

 םהידי ומב הלילב תרחואמ העש דע םידוהיה וש

 -ויב לודגה םקלחב תוריקה תא וסרהו גגה תא דבלב
 תרצע-ינימש לש ברע ותואב וכלה אל םידוהיה .רת

 ,ודבע דוע הזל ףסונו בירעמ וללפתה אל ,תופקהל

 ברה .גחה לש וברעב ,תמאב ולמע ,ודבע ךיא דועו

 לקשמה-תבושת וזיא ךכ"רחא איצוה םימואת בקעי 'ר

 .הריבע התוא דגנכ

 ,המילש ריע לבא .ןוטלשה רמאיש המל ששח היה
 -והלו רוסאל םילוכי ןיא ,םידוהי תואמ רמול יתנווכ
 גישהו טפשמה-תיבב להקה-שאר לדתשה .רצעמב ביש
 תושרל רובעי אוהו ותיב דעב ילדייל ול ומלשי :הרשפ

 דובק תא שיא עדי אלו, םלענ ומצע ילדיי .הליהקה
 -- ויתומצע ורזפתנ ןכיהל עדוי םדא ןיא ."ותר

 השעמה"רופיס תא ןוחצינ לש המיענב עטנ 'ר םייס
 .ולש

 ונוחצנל ףתוש יתייה ינא ףא ,תודוהל חרכומ ינאו
 .ילש םייאמולוקה םידוהיה לע האג יתייה .ולש

 "ןדיי טימ טָאטש א, רפסה ךותמ

 (רצלמ ,ש יי"'ע םגרות)

 תבשב לחש יאוב ןושאר

 הימולוקב גוחל ולחהש תונושארה םינשב הז היה

 ויה םיגגוחה ןיב .םילעופה גחכ יאמל ןושארה תא

 -ארקומד-לאיצוסהו תויטסילאיצוסה תוגלפמה ירבח

 ולאה תוגלפמה תורוש תא .ד.ס,וא-ו א.ס.פ.פ ,תויט

 -- ריעה תא וסלכיאש םימואלה תשולש ואלימ

 ןינמ בור תא ךא ,םיניארקואו םינלופ ,םידוהי

 יכ ,אופיא אלפי אל .םידוהיה וויה םהלש ןיינבו
 הנגפהה תכולהת דחוימבו תוגיגחה ןוגריא םשל

 ילכ הל היה אל תרחא ,םידוהיל םיקוקז ויה תיתרוסמה
 ןושארה םא תושעל המ ,םלוא .יוארכ תואריהל יוכיס

 "רח םה םיידוהיה םירבחה תיברמו תבשב לח יאמב

 תא םילבמה תוטופק ישבולו למיירטש ישבוח ,םיד
 םירחא תרוסמ יגהנמבו רוביצב הליפתב םשדוק תבש

 דוע המ ,יאמב ןושארה תוגיגח םע םיבשייתמ םניאש

 ?!תבש לוליחב ךורכ רבדהש
 תאצל דע הנגפהה תא תוחדל אלא ,הרירב התיה אל

 -קואהו םיינלופה םירבחה .היה ךכ ,םנמאו .םיבכוכה
 םהלש תוגלפמה ינודעומב ןכל םדוק ופסאתה םייניאר

 לש הגלפמה ףינס דיל זוכירה םוקמל ואצי רחאו

 ,הקבוחיגמ 'חרב רלטרב היציא לש וניינבב םידוהיה
 רחאל .תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה לש תרומזתה םע

 "יחב ואצי ,םהיתוליפת תא ורמג םיידוהיה םירבחהש

 תלוכי ילבמ ,םיידיסחה םיזיולקהו תסנכה יתבמ ןוזפ

 -מיירטש,,ה תא ,טהלש תבשה ידגב תא וליפא ףילחהל
 -ביק םש ,זוכירה םוקמל ורהימו ,"תוטופק,הו "ךעל
 תרומזתה י"ע תכל יריש תניגנב םהירבח םתוא ול

 הכולהתב םלוכ ואצי ןאכמ .םוקמב רבכ התכיחש
 -סוושרק ,וקשויצסוק :תובוחרה תא םרבועב ,יתבר
 רחאל -- "יצשונלוו הילא,) הפזוי הקשיצנרפ ,וגיק

 יקניר,ל ברקתהל םהל היה רוסא ,םרב .דועו ,(ןכמ

 םהל רשיא אל ווטסורטסהש ינפמ ,ריעה זכרמלו
 םהבש תובוחרב וא הלאכ םייזכרמ תומוקמב עיפוהל

 .םייתלשממ םידרשמ ונכוש

 ,םודא לגד םע רלייו המלש דעצ הכולהתה שארב

 השמ ,לקנרפ השמ :ונמנ וילע ,"ישיא רמשמ,  ףקומ
 ,גלבנש ,ביולנגיצ החמש ,רנזייא בקעי ,וינבו קאס
 -רוב ,טרנזליה ,יוט לשיפ ,ריירב לואש ,רלייו החמש

 :ודעצ ודי לע -- םירחאו ,שופ הילג ,רלטרב ,ןט
 -ירט ר"ד ,תיניארקוא הרומ ,ררה ,ותיערו רוש ר"ד

 -וש ודעצ םהירחא .דלפנייז .ב .י ,רגיב בייל ,יקסוול
 -קואו םיינלופ תבכר ידבועו םיאנב לש תורוש ,תור
 -אלמ ילעב ,תויטסילאיצוסה תוגלפמה ירבח ,םייניאר

 -ילצל ורש םיניגפמה .דועו ,היצנגילטניא ידבוע ,הכ

 .תואמסיס וארקו תרומזתה יל
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 -טוש וכלה -- הידיצבו הירוחאמ ,הכולהתה ינפל

 תואירק ועמשוהש תמיא לכו םינדוכמ םיבור םע םיר

 ,ףוסבל .וקיספהל ידכ וברעתה םה ,ןוטלשה תונגב

 -דהמ םלוכ יפב רשאכ ,םירטושה י"ע הנגפהה הרזופ

 ."םודאה לגדה, רישה תולמ תודה

 ?ןל .ג

 הנושארה ע"החלמל דע םיקנבה תונישר

 קנבה

 י'יטלטשנא טידרק הליצרמוק,,

 ייקנב ורי'ג,,

 (רלטרב 'פשמ) ''קנב השירצלונו ,

 (רלטרב 'ףשמ) ''קנב טנוקסא,,

 (תויח קיציא)

 י'קנב שריה ןורב,,

 ייסנב סלדנה-ירטסודניא-טידרק,,

 (לדניפש---ררצלוו)

 (ינלופ) ''יבוק'צילז קנב,,

 י'השירגנוא---ךיירטסא,,

 יייצסונדנ'צשוא הסאק,,

 י'סנב ירטסודניא-סלדנה,,

 להנמה

 ספרק הדוהי

 ןורב ןתנ -- רלטרב בקעי

 רצלוו היצבא

 ףודייב בקעי

 רוש רדנסכלא

 גרבלויוו (הידוד) דוד

 רצלוו ריאמ---לדניפש בקעי

 יקסדאווז

 יקסלאווַאק

 -הילו יארשא לבקל ולכי הכאלמה ילעבו םירחוסה לכ
 קנבה דבלמ ,ליעל ונמנש םיקנבה לש םיתורשהמ תונ

 דחוס קר תואוולה לבקל ולכי וב ,"יבוק'צילז,, ינלופה

 .םייניארקואו םיינלופ -- םירכאו הכאלמ ילעב ,םיר
 הלוהינל ינלופה קנבה רבע 1-ה םלועה תמחלמ רחאל
 לבקל לגר תסירד התיה אל םידוהיל ךא ,הלשממה לש
 היצקטורפ םע םירקמ הלא יא איצוהל ,יארשא םש

 ...הלודג
 םיידוהי הכאלמ ילעבו םירחוס ולכי תאז תמועל

 ולכי ,ןכ ומכ ."יצסונדני'צשוא הססק,,מ תואוולה לבקל
 ,"לארשי תדוגא -- ונמולש ישנא,  תואוולה םש לבקל
 .תורחא תודוגאו "קינלסימזר,

 ,"יביטרפואוק קנב, הימולוקב דסונ 1919 תנשב

 -והי םירחוס ולכי וב ,שריה ןורבהו "טניו'ג,ה תרזעב
 -הנמכ .ךרוצה תעב תואוולה לבקל הכאלמ ילעבו םייד
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 4. 0. גווקומאז62 ש א0 דד

 ,גרבלזיו (הידוד) דוד הנמתנ הזה קנבה לש הל
 ר"ד :םיאבה םישנאהמ תבכרומ התיה הלהנהה וליאו
 ,רגרביינש השמ ,גרוונורג לדנמ ,רש המלש ,סקל

 ךונח ,למיוב דוד ,םואבסונ היטומ ,רצזרטסוא ןבואר

 קיציא ,גרבצש בקעי ,רבליב םוחנ ,רטכש (ךינה)
 .םירחאו ,גרבנירג

 ,טכה לאומש :יל םירוכז ,קנבב םידיקפה ןיבמ
 ןיינבה .טרנזליה ,רגניטא ,רנייוו ,םולבלגניר שרה
 הרוימ -- ךכ רחא) הנלטיפש בוחרב היה קנבה לש
 .(וגדאינג

 -סח תולימג, תפוק םג הדסונ הפוקת התואל ךומס
 ,רש המלש לש םתושארב ,"טניו'ג,ה תכימתב ?"םיד
 םירחוס ולכי הב ,ןגסכ -- םולבלגניר םייחו ר"ויכ
 םיאנתב האוולה לבקל םינטק הכאלמ ילעבו םיריעז
 .םיחונ
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 ?ול .ג

 הימולוקב יקסדוסליפ לשרוכ

 דוע הימולוקב יקסדוסליפ ףזוי רקיב הנושארל
 הז היה .ןילופ לש לוכי לכה הטילשל היהש ינפל

 ברקב םיסורה תסובת רחאל ,1915 תנשב סרמ שדוחב
 סנכנ יקסדוסליפ רשאכ ,(הניבוקוב) אנאב"אקיד דיל

 .וגקסיבוס בוחרה ןוויכמ הימולוקל ולש ןויגלה שארב

 תדוגא ר"וי ,יקסוו'צה ר"ד ןידה-ךרוע לביק וינפ תא
 תואירק ארקו היריעה תספרמ לע דמע רשא ,"לוקוס,
 .ואיבצמו ינלופה ןויגלה דובכל "דדיה,

 םשור ררועל ילבמ הזה רוקיבה רבע ,יללכ ןפואב

 רבודמה םא ןיב ,ריעה לש היסולכואה ברקב דחוימ

 קר ראשנ ןויגלה .םירחא םימואלב וא םידוהיב אוה

 התוולתנ ,בגא .ברע םע הנממ קלתסהו ריעב דחא םוי
 -יעג יתלב תירקת ריעב ינלופה ןויגלה לש ותייהשל

 דוהי םירוחב רפסמ ופטח ןויגלהמ םידחא רשאב ,המ

 רשאכ ."םיבדנתמ,ל םנוצר דגנ םתוא וכפהו םייד
 תונוטלשה ינפל ולדתשה ריעה יסנרפל ךכ לע עדונ
 .התיבה ורזחוה םירוחבהו -- םיירטסואה

 ,הימולוקב יקסדוסליפ ףזוי ההש היינשה םעפב

 49 תירלהה הביטחה תא רקבל אב רשאכ ,1923 תנשב
 .ריעב עבק ךרד הנכשש

 היה הדקפמ םגו ,םידוהי הברה ותריש וז הביטחב
 הלע אוה םימיל .דנומ קינבוקלופ ,(רמומ) ידוהי
 יפכ .בוקארקב רחא דיקפתל רבעוהו לרנג תגרדל
 ,ינלופה גיהנמה לש ויברוקמ גוח םע הנמנ ,רפוסמה
 םוקמב ורקבל אבו םירוענ דסח ול חכש אל הזו
 .ותורש

 -ולוקב יקסדוסליפ לש ורוקיב ררוע אל םעפה םג

 ,םיימשר םיסכט םוש ומייקתנ אל .דחוימ םשור הימ

 רוקיבל תוושל ידכ -- טילשה לש ונוצר יפל ,הארנכ
 .יטרפ רתוי יפוא הזה

 ןיטקרסקב תוגולפה תא רקס יקסדוסליפש רחאל

 -- דנומ דקפמה לש ותיבל עסנ ,(הביטח) קלופה לש
 לע םישנא ודמע ךרדב .השראוול הלילב רזח םשמו
 ויכרבמל בישה אוהש דועב ,ול ופפונו תוכרדמה
 -עבוכ) "הקבויצמ,ה לא ודי תהבגה ךות ,העדצהב
 .(ןויגלה ימימ דוע טקסק

 וילופ תלשוכונ שאר לצא תידוהיה תחלשונה

 םינפה רטסינימ הימולוקב רקיב 1928 תנשב
 היהש ימ ,יקסבוקדלקס יובלס לרנג ,ןילופ תלשממב

 ותרמא לשב םסרפתהו התלשממ שארל םינש רובעכ

 -נל יכ ,היה העמשמ רשא ,"םשבוא, הצמישל תועדונה
 ."! אברדא,, -- תילכלכ הניחבמ םידוהי לש

 "-לשה תאמ הדוקפ האצי ,הימולוקב ורוקיבל ךומס

 רכיכל םיירפכה לש םכרד תא םוסחל םיינוריעה תונוט

 תויונח וחתפנ םש ,םיידדצ תובוחרל םנווכלו קושה
 "שא-יבכמ, לע לטוה הדוקפה לש עוציבה .םייוג לש

 ותילכתו ,וז הרטמל םימוסחמ המיקה רשא ,תינוריעה

 לש םלושינל תנווכמ התיה הזה דעצה לש הרישיה
 עגונה ידוהיה רוביצה .םתסנרפמ םיידוהיה םירחוסה
 לוזגל הדמעש הריזגה דגנכ הרמ הקעז םירה רבדב

 דאל .ועמשמכ וטושפ ,םמחל תפ תא תוחפשמ תואממ

 דוהש תא לצנל העצה התלעוה תופוחד תויוצעייתה רח

 -שמ וילא רגשלו הימולוקב רטסינימה לש תירקמה ות

 .הריזגה עור תא ריבעהל שקבתש תחל

 דוהיה תויונחב רויס רטסינימה ךרע ,ןכל םדוק םוי

 םידיקפ לש הלודג הילמפ תייוילב ,"קניר,ב םיד
 תונחל ןמדזנ ךכ ךותו ,היריעה שאר ללוכ ,םיריכב
 לכ תא ול תוארהל יתשקבתנ ,תונחל וסנכיהב .ונלש

 .ידמל ותוא ומישרה רשא ,םיירטינסה םירודיסהו תיבה

 ,תחלשמ וילא רגשל העצהה הנודנ רשאכ ,התע
 ךלא "רטסינימה םע יתורכיה, לגרלש ךכ לע ודמע
 -צפה רחאל .קושל הסינכה תמיסח ןיינעב וילא ידבל
 יסנרפל הליחת יתינפו תוחילשה תא ילע יתלביק תור

 לבקתהל תונוטלשהמ רושיא לבקלו שקבל הליהקה

 .ןויארל רטסינימה לצא

 ררייפ .ב .יל ,סרר המלש סדנהמה םע דחי ,יתכלה
 ינועש) ךרע-ירבדל ינוטיס רחסמ תיב לעב ,ןייטש
 םירחוסה דוגיא ר"וי היהש .('וכו ,םיטושיק ,בהז

 הנעטב ,םקיר ונינפ תא בישה אוה ךא ,"תודחא,

 ןויארהו היעבל רטסינימה לש ותדמע תא ריכמ אוהש
 תיב לעב ,סירק ילאל ונינפ ,ךכש ןוויכ .םשגתי אל

 ריכבה תודיקפה ברקב םיכלהמ ול ויהש ,טפנל קוקיז
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 האב אל ןאכמ םג םלוא ,("טרטסיגמ,) הייריעב הר
 ..רטסינימהמ דחפ אוהש ינפמ ,העושיה

 לכויש בושחל םוקמ היהש הלאמ ףסונ שיאל ונאב
 רירב תילב .ןאכ םג עייתסנ אל רבדה ךא ,ונל רוזעל

 ונשגינ .הרישי היינפב ונלזמ תא תוסנל ונטלחה ,הר

 תופתתשהב הבישי םש המייקתהש תעב טרטסיגמל

 תחלשמ וננהש ,ונעדוה םוקמל ונאובבו רטסינימה

 -במה ,הימולוקמ םיידוהיה םירחוסה רוביצ לכ םעטמ
 ךרדב אל הרסמנ ונתשקב .ןויארל ולצא לבקתהל תשק

 יל התיהש ,הרטשמה דקפמ תועצמאב אלא ,תיתרגיש

 אל ןמז רובעכ םנמאו ,םימיח רבכשמ ומע תורכיה

 .המינפ סנכיהל תושרה האב בר

 הרוש ובסה וינפלש ,ךוראה ןחלושה ינפב ונתעפוהב
 ונפקתג ,שארב רטסינימח םע ,חלעמ ימר םישנא לש

 .הילע ונרבגתהו הרהמ דע ונששואתה ךא ,תושגרתה
 המ רטסינימה לאש ,ונתוא גיצה ריעה שארש רחאל

 ? ונשקובמ

 הנומטה הנכסה לדוג לע הדובכה ינפב יתיצרה
 הלאשבו קושל םיירפכה לש םתשיג תא םוסחל !זריזגב
 םידוהיה ומלשי דציכ ,הסנרפ ןיאב :יתלאש תישגדומ
 ? םהינימל םיסמה תעפש לכ תא

 לע םילטומה םיסמה תרוש תא יתטריפ ךכ ידכ *ןות

 םיבוסמהש היה רכינו םינוש תומש תחת םידוהיה
 ץבורה יוסימה לש הזה לודגה ללשה חכונל םיעתפומ
 םה .םהינפ לע ךויח הלעהש ךכ ידכ דע ,םידוהיה לע
 רימה הנפ רחאו ירבד תאצרה לכ תא תונלבסב ועמש

 ונימי בישהל וילע הוויצו ריעה שאר לא רטסינ

 .הריזגה עור תא ריסהל רמולכ ,םדקכ

 היריעה דרשמ ךותב המ ןמז וניהתשה דוע ונחנא
 יבכמ, דציכ וניניע ומב וניאר -- םשמ ונאצי רשאכו

 דרושכמה תא םיקרפמ ,רגסהה תא םדוק וליטהש "שא
 ומשנ הבוטה הרושבה לע ועמשש םידוהיהו -- םיל

 .החוורל

 לנלופה םייסל תונושארה תוריחבה

 -צעה ןילופ תנידמב םייסל תוריחבה וכרענ הנושארל
 טרפ ,תוידוהיה תוגלפמה לכ .1922 תנשב ,תיאמ
 .17 'סמ המישרה דעב ועיבצה ,"ןויצ ילעופ,ה "דנוב,ל

 רבח,ש ינפמ ,תוריחבה תא ומירחה םיניארקואה
 רולח לע טילחח םרט ,הוונ'גב היה ובשומש "םימואלה
 -קואל רסמיי הז לבחש וויק םהו -- היצילג חרזמ תק
 .םהלשמ הנידמ וב וננוכי םהו םיִניאר

 םכוחמ דעצב םדגנכ הטקנ תינלופה הלשממה ,םלוא
 ירציימ,) "יבור-ובילכ, םשב תיניארקוא הגלפמ המיקהו

 םירכאה ינומה לש םתעד תא חיסהל ידכ ,("םחל

 -כהש םרחהמ ,תעדמ םירעבנ ויה םבורש ,םייניארקואה
 ."םתגלפמ, תבוטל ועיבצי יכ םעינהלו םהיגיהנמ וזיר

 דציכ תויוטבלתה ויה בובלב תינויצה תורדתסהב
 ,םינלופהו םיניארקואה ןיב תקולחמה חכונל ,גוהנל

 יפלכ םינמואלה םיניארקואה לש םסחימ וששחש ינפמ
 תוחיש ולהינ לגניר .ל ר"דו ךייר ןואיל ריד .םידוהיה

 ,יקציול הטסוק ר"ד ,יניארקואה גיהנמה םע הרבסה
 תוריחבה תא ומירחי םידוהיח םאש ןיבהל ול ונתנו

 הגלפמ ,יקסרוקיס לרנגה ,הלשממה שאר םיקי ירה
 ,רוביצה לע םירעהל וז ךרדב ידכ ,ידוהי םש תחת
 לש םדיב הלע ,ףוסבל .םיניארקואה םע גהנש יפכ
 יניארקואה גיהנמה תא ענכשל בובלב םינויצה ישאר

 .םערתהל דוע ףסי אלו םכרד תקדצב

 השק התיה תיחרזמה היצילגב תוריחבה תכרעמ

 תירב התרכ בובלב ןויצ ילעופ תגלפמש ינפמ ,דואמ
 דגנ (תיטסילאיצוסה תינלופה הגלפמה) .ס.פ.פ-"ה םע

 אל ךכב םלוא .תיחרזמה היצילגב תידוהיה המישרה
 ,"דנוב,ה הז היה .לושכמ אב ףסונ דצמ םג יכ ,יגס

 רנה ,עדונה ןידה-ךרוע םע שארב ,ותמישר תא גיצהש
 תירבב היינשה םלועה תמחלמ תעב חצרנ) ךילרא קיר

 ינומה לע לבוקמו בוהא ,דואמ רשכומ שיא ,(תוצעומה

 .ןילופב םיידוהיה םילעופה

 םיובנירג קחצי ינויצה גיהנמה םיקה תע התואב
 ,םיניארקוא :ללכש ,םיטועימה לכ לש שוג השראווב
 ישנאו םינויצ-םידוהי ,םינמרג ,םיסור ,םינבל-םיסור

 םידמעומה לכ תא ריבעהל חילצה רשא ,"הדוגא,ה
 .ולש

 ,ףירח תוריחב קבאמ הב להנתה ירה ,היצילגל רשא
 רובגל 17 'סמ המישרה החילצה רבד לש ופוסב ךא
 בוקארקב .ורחבנ הלש םידמעומה לכו היבירי לע
 חרזמב ;םשארב ןוהט עשוהי ר"ד םע ,םידמעומה ורחבנ
 דזור קירנה ר"ד ,ךייר ןואיל ר"ד :ורחבנ היצילג
 נטור לשיפ ר"ד ,לגניר ר"ד ,רלה בד ר"ד ,ןירמ
 ברה ןכו ,רובמסמ ןיול .א ברה ,רלזניא .א ר"ד ,ךיירטש
 דועב ,המישרה ידמעומ לכ ורחבנ טאנסל םג .אריפש
 דמנה הלומעתה ףא לע ,ץורח ןולשכ לחנ '"דנוב,הש
 .תוריחבה תכרעמב להינש תצר

 ג .ל
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 שינה ריאמ

 בוטולבאזב םורגופה

 דוק ינויצ וקעזוה ,1903 רבמטפסב 11 ,תבש ברעב
 -רפ לע בוטולבאזמ תיפארגלט העדוה ידיזלע הימול

 אה, קושח םוי ,םוי ותואב םש וצרפש םידוהיב תוע
 "רתיב, ירבח וזרדזנ ,תואל תוכחל ילב ."יקסיאווָאל

 םמצע םהו ,םהירבחמ םיינש שעמ"םוקמל דימ חולשל

 -והיה תנגהל בוטולבאזל תאצל ידכ וניידזהו וננוכתה
 -סונ תועידיל וכיחו "ןכה, בצמב ויה ןמזה לכ :םיד

 תבש"לילב םהיחילש"םהירבח ובשש רחאל ךא .תופ
 .תוחורה וטקש ,העיגרמ העידי םהיפבו

 -ארב הדעו דימ התנימ תימוקמה תינויצה הגהנהה
 םיניינעה לכב לופיט םשל קהנזור .ש ר"ד לש ותוש

 רובעכ החלשנ הדעווה םעטמ .ל"נה םורגופל רשקב

 ,ינא) םירבח השולש לש תחלשמ בוטולבאזל םיימוי
 םשל ,(תחלשמ התואב יתפתתשה ,בוטולבאז דיליכ

 דרורפ תרוצב יתדבועה רמוחה ףוסיאו השירדו הריקח
 םוסריפ ןתמל הגאד הדעווה .היאר ידע יפמ םילוקוט
 .ל"וחבו הנידמח תונותיעב ערואמל

 ןיינעב ל"גה הדעווה האלימ בושח תוחפ אל דיקפת

 תרבח .םיעגפנה םידוהיה דצמ העיבתה חוכדאב יונימ

 רזמ תא םורגופה רחאל דימ הרגיש הניווב "ןוינּוא,

 םשמ ובוש ךרדבו ,בוטולבאזל רשיילפ דירפגיז הריכ

 -ךרועה תא "ןוינוא, םעטמ םש הנימו הימולוקל רס

 הזה יונימה רבד .םידוהיה חוכ-אבל רוש ר"ד ןיד

 ,הז רוש ר"דש ןוויכ ,הימולוק ידוהי תא דואמ זיגרה

 םידוהי יניינעמ קוחר היחש .םוקמב .ס.פ.פ-ךה שאר
 וליטהב ,ויונימל ךומס ולישבת תא חידקה דוע ,תודהיו
 -באז ידוהי לע םורגופה תמשא תא תיבמופ הפיסאב
 םהיללעמב םהילע וררוע וירבד יפלש .םמצע בוטול
 .םירכיאה תמח תא םיערה

 -נוא, תרבח הלטיב ל"נה הדעווה תולדתשה יפילע

 -ועל הזה דיקפתה תא הרסמו םדוקה יונימה תא "ןוי

 .הדעווה תצלמהל םאתהב ,רספיצ רזעלא ר"ד ןיד-ךר
 לש תצמואמו תזרוזמ הדובע ישדוח השימח ירחא

 (1904 ראורבפב 25 םויב) ףוס ףוס ואבוה הדעווה

 ןידה"תיב ינפל ןהל םיארחאה םיחידמהו תוערפה יערופ
 -יעה .יוארכ הנכוה םידוהיה דצמ העיבתה .הימולוקב

 תוניינעתה התליג הל הצוחמו הנידמב תידוהיה תונות

 םג ךא .טרופמב וילע העידוהו טפשמה ךלהמב הבורמ

 "בו ,םירוגינס רבח :תחלצב ודי ןמט אל דגנכש דצה
 יקסבולירט ר"ד ,תינתורה "שטיס,ה תעונת שאר םכות

 הנכשה בוטולבזב הימולוק זוחממ ינויצ רעונ ינב סנכ
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 םהידעו םחש ,םימשאנה לע הנגהב לפיט ,הימולוקמ

 ,ףוליסהו בוזיכה תכאלמל בטיה ,הארנה יפכ ,ונמוא

 וביזכה טפשמה תואצות .רבד ותואל םיחמומ ידיזלע

 < ונודנ םיעשופהו םיערופה ישאר יכ ,םידוהיה תא השק

 םיחצנמה םג ויהש ,םיתיסמהו .סחיב םילק םישנועל

 יכ ,חינהל שי ךא .ירמגל וכוז ,םורגופה לע לעופב

 ןוגריאה .תלועפב םידוהיה דצמ ועקשוהש םיצמאמה
 רחאל .והותב תאז לכב ולע אל םורגופל סחיב םוסריפהו

 תומוקמב םימורגופ ךורעלמ וענמנ בוטולבאז השעמ

 -- ךכל וננוכתה רבכ עדונש יפכו -- היצילגב םירחא

 -והיה יכו תעמוש ןזואו האור ןיע שי יכ ;וארש םושמ
 .ןנוגתהל םג םיעדוי םיד

 ל"ז הנשל - הקדובולס יגורה
 -קחה הווחב התיה תירמושה הרשכהה תוצובקמ תחא

 ריעל הכומסה ,הנשל--הקדובולסב א"קי לש תיאל
 רוזאה שוביכ םע .תיחרזמה היצילגב רשא הימולוק
 ,םידוהיב תוערפ .ולחה ,םינלופה יסגלק ידי לע 'הזה
 הווחב וחצרנ 16.6.1919--ט"ערת ןויסב ח"י םויבו
 לאומש ,לב ףסוי .םיצולח-םירמוש  השולש  תוירזכאב
 םינושארה תונברקה ויה הלא .גרבנטור \ יבצו רסרפ
 ,הזה חצרה .האלמ תינויצ המשגהל  תואלתה ךרדב
 ,םימעה ןיב לארשי דמעמ תא קרבירואבכ ריאהש
 ןתנו הידי תא הפיר אל ךא ,העונתה תא השק עזעיז
 -גובמ םיברל תימצעה המשגהה תטלחהל הנשמ ףקות
 .היר

 ןילופו היצילגב "ריעצה רמושה,, ינינעל שדקומה ןותיע

 תונברק תא הוויל ,('א תרבוח -- ט''ערת תנש לולא יח)
 : הלא םילמב םינושארה המשגהה

 ונלוק אשינ אל ,יהנו יכב עימשנ אל .רוכזנ,

 ולפוש םיצולחה רכז תא ונבלב קימענ .הבביב

 לארשי ץראב םירמוש-תבשומ .רכנ תמדא לע

 ."םרכזל ביצנש ןויצה הז

 ןי

 יבצו רסרפ לאומש ,לב ףסוי ועחא
 7102" תבשומ ,הקדובולסב וגרהנ גרבנטור
 תדובעל םמצע תא ורישכה .הימולוק ריעל הכומסה

 ןמ קוחר .לארשי הצרא םיצולח תולעל ידכ ,המדא
 םלועב ללוחתמה ,רעסה .ורבקנו וגרהנ תדלומה

 תא ,רחשה תא תוארל קר וכז .עלב םתוא םג ,ידוהיה
 .וארי אל ותאצב שמשה

 הנשל הקדובולסב סורגופה יגורה לש סרבק לע תובצמה שולש

 רוב

 דקפי דקפ םיהלאו תמ יכנא :ויחא לא ףסוי רמאיו
 רשא ץראה לא תאזה ץראה ןמ םכתא הלעהו םכתא

 ונב תא ףסוי עבשיו .בקעילו קחציל ,םהרבאל עבשנ
 םתילעהו םכתא םיהלא דקפי דקפ :רומאל לארשי
 .ףסוי תמיו .הזמ יתומצע תא

 עיבשה עבשה יכ ,ומע ףסוי תומצע תא השמ חקיו
 ..לארשי ינב תא
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 רטפלס .י הוחה לעב -- זכרמב .הנשל הקדובולסב הרשכה תצובק

 ןמריוש .י

 הנושארה םלועה תמחלונ ץורפב

 תליחתבו 1914 ילוי שדוח עצמאב הליחתה המחלמה

 תכל יריש תעמשה ךות ,יללכ סויג לע ועידוה טסוגוא

 -וירטפה שגר תא ררועל ידכ ,תורומזת ינימ לכ י"ע
 לכמ ובהלתה אל םידוהיה .היסולכואה ברקב םזיט

 .המחלמ לש השוריפ המ וניבה יכ ,הלאה םילילצה

 ,דלערת תנשב באב 'ט ותוא ,המחלמה ץורפ םוי

 אבצה תעבשה ינרוכז .רוביצב קומע םשור ריאשה
 ךות ,ויניצקו וילגד לע רדוסמ םוצע אבצ ,ריעה "וככב

 -ארה םימיב רבכ .המחלמל הנכהו תוננוכתה תעו'ת

 אבצ ינומה :ערואמ ףדור ערואמו ,המחלמל םינוש

 היסולכואהו .תיזחל ,חרזמל תבכרבו לגרב טיעסומ

 ידצל הקשמו לכאמ םע תונחלוש הרדס תידוהיה

 יש תוליבחו תונוזמ וקלחו תבכרה תנחתבו םישיבכה

 םידוהיה לש וז תוריסמ ,בגא) הבחר דיב םילייחל

 ,םיידוהי םילייח יבתכמ ץבוקב האנ הכרעהל התכז
 .(הניוב המחלמה ימיב דוע םסרפתנש

 תא וגיאדה תיזחהמ עיגהל ולחהש תוערה תועידיה

 רבעל םדקתהש יסורה ליחה לושחנש ינפמ ,םידוהיה

 -ולוק לש השוביכו ויתודיחי תסינכב םייא ,היטוקופ

 הנכסהמ טלמיהל הדיחיה תורשפאה .םיסורה י'ע הימ

 -רועה היתוזוחמל ,הברעמ החירבב קר התארנ ,תאזה

 .הניוול רקיעב ,הירטסוא לש םייפ

 קוחל וחמ הימולוק

 התיה בוקטרו'צו םדקתהל םיסורה וכישמה םייתניב

 דורה י"ע השבכנש תיחרזמה היצילגב הנושארה ריעה

 דוק ידוהי לש תינומה החירב הלחהו רבג דחפה .םיס
 .הניוול -- ןכמ רחאלו ,הירגנוה רבעל הליחת ,הימול
 הלודג הסובת ולחנ םיסורהש העומש הטשפ ךכ ךות

 דוא .דואמ וחמש םידוהיהו 'ץילה ריעה דיל תוברקב
 ליח יכ ,אוש תעומש וז התיהש רבתסה דבעידב םל

 הנכסה תמחמ ,ריעה תא שטנ הימולוק לש בצמה

 רתוי דוע הריבגה וז הדבוע .םיסורה תוברקתה לש

 ,ריעה תא בוזעל -- הימולוק ידוהי לש ףחדה תא

 רשא ,טעמ יתמ קר ורתונ .ואצי םלוככ םבור םנמאו

 רצונ ;הכו הכ ןיב .תוביס ינימ לכמ בוזעל ולכי אל
 םהל ופיצש םגה ,ריעל וסנכנ םרט םיסורהש ,בצמ

 ,ךכל יא .רבכ חושטנ םיירטסואה תונוטלשהו ,םוי לכ
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 "ןייד תילו ןיד תיל, לש בצמ ןיעמב ריעה האצמנ

 םיטילפה ומרז םיסורה י"ע רבכ ושבכנש תומוקמהמו
 הלקה לכ ורשיב אל תיזחהמ םיחווידה .הימולוקל
 -המ ענמיש םרוג לכ ןיא -- הצרחנו הלכ יכ הארנו

 -מטפס תליחתב ,םנמאו ,ריעה לש השוביכ תא םיסור

 לחה ךכבו םיקזוקה לש תוימדקה תודיחיה וסנכנ רב
 םעה לש הידגרטה הטלבתה דימ ,יסורה שוביכה
 םילייח הברהו םיארונה םימיל ךומסב הז היה .ידוהיה
 ןכ יכ הנה .ללפתהל תסנכה תיבל ואב "םייסור,
 ידיצ ינשמ םידוהי םימחול תאזה המחלמבש ררבוה

 ןיינעמ הרקמ .ויחא לש ומד תא שיא םיכפושו תיזחה
 םיידוהי םירחוס ינש רשאכ ,םימיה םתואב רפוס

 תרמשמב אצמנש יסור לייחל ונפו םהיניב וכסכתסה
 :תיסיסע שידייב םהב רעג ,םחיניב טופשיש ,םדיל

 ,יסורה ןוטלשל תונפל םידוהי ינש -- ושובת אל ךיא
 דוהיהו !?םכלש ברה ינפב אובל םילוכי םכניא םולכ
 ,ומלאנו ומהדנ םיד

 ולחה ,שדחה ןוטלשה םע הנושארה תורכיהה רחאל

 .תואלתו תוריזג ישודג םישק םימי
 ודוקיפ תחת ,הימולוקל יסורה אבצה תסינכ רחאל
 ,ןיניס ,םיקזוקה לית ףולא הנמתנ ,בונביא לרנגה לש
 .הימולוקב בצמה ליח דקפמכ

 שבוכה לש ולוע תחת הלבס תידוהיה היסולכואה
 םילייחה : תויצובירטנוקו םיסמ הילע ולטוה :ייסורה
 וכשמנ הלאה תושיגנהו םיבשותב וללעתה םיקזוקה

 ,טגיס-שורומרמ י"ע םיסורה לש הלודגה םתלפמל דע

 .םתגיסנל המרגש
 ידוהי ולהצ .םיסורה תסובת לע עדוויה םע דימ

 ,"קניר;,ב ,ריעה זכרמב יתבר הנגפה וכרעו ריעה
 לורטפ עיפוה עתפל ,ירטסואה ןונמיהה תריש ךות
 םידוהיהו וגקסיבוס בוחרה ןוויכמ עיגהש ירטסוא
 ."דדיה, תואירקב םתוא ולביק

 -לתהו לבסה ללגב ןוטלשה יפוליח לע וחמש םלוכ
 אל םידוהיהו יסורה שוביכה תעב םהב וסנתנש תוא

 לעמ וססונתה םוקמ לכב .םנוצר תועיבש תא וריתסה

 -סוא לש םיימואלה םילגדה םיתבה תוגגו תוספרמה

 ןבו ירטסואה ףסוי ץנרפ רסיק לש ויתונומתו הירט
 דע ךשמנ הז לכ .םלהליו -- ינמרגה רסיקה -- ותירב
 "בוס 'חרמ ועיגה ורקובב רשאכ ,םיוסמ ןושאר םוי
 ורצענו שארב ןיצק םע "םירזוה, םישרפ הרשע וגקסי
 עדיש ,ידוהי היה םישרפה דחא ."רהב, ןולמה י"ע

 דימ ולהקתה םביבסמ .תיניארקואו תינלופ ,תינמרג
 לש ןיצקה םהילא הנפ זאו םידוהי תוצובק ודדוגתהו

 .היריעהמ והשימ םע רבדל הצור אוהש רמאו םירזוהה

 דולימב ןיצק היה אלהש ינפמ ,רצנוג תא וילא וארק
 להקהמ שקיב ןיצקה .ןומא ול שוחרל היה רשפאו םיא

 היריעל רצנוג םעו ףסונ שיא םע סנכנ אוהו רזפתיש

 רחאל ךא ,עדונ אל -- ורביד המ לע .םתיא וחחושו

 ןוויכב םיעסונש רמאנו םכרדל םישרפה ונפ תאז
 .לופונרטל

 םיידוהי םירוחב ינשש .:העומש הטשפתה םייתניב
 םא אדוול םשל וצר םישנא .הקטגור 'חרה דיל ורונ
 ,הריעה תויווגה תא ואיבה רשאכו הנוכנ העומשה
 -סה דבעידב .וינב ינש םה הלאש רשרופ םתוא ריכה
 םכרדב ועלקנו ץיבונר'צל ילגר תכלל וצר םהש ,רבת

 ןיב תוירי ברק ךותל -- טורפה לע רשגה י'ע --
 םהב ודשח םיסורה .םירזוהה םישרפה ןיבל םיקזוק
 .גרוהל םתוא ואיצוהו םילגרמ םהש

 םירזוה םיסורה

 רלוש השמ תבכרה תנחתמ עיגה םיימוי רובעכ
 םיאלמ תונורק םע אשמ תבכר האר אוהש ,רפיסו
 לש ורחסמ תיבמ םיסמוע םהשכ ,םיירגלוב םילייח

 הררתשה דימו -- םינוש םירבדו חמק יקש ריירב
 -נורב שרהחו תויח ילתפנ .הימולוק ידוהי ברקב הלהב
 םהיניע ומב חכוויהל תבכרה תנחתל דימ ועסנ רסוו
 ורשיאו ורזח רשאכ .םירגלובה תודוא העידיח תונוכנב
 .םהיתויונח תא רוגסל ריעה ידוהי ורהימ ,רופיסה תא
 -דקה תודיחיה ועיגה ריעה ךותלו ,תועשה וכרא אל

 .ואבש תמועלכ רהמ ומלענ םה ךא ,םיקזוקה לש תוימ
 רפת תא אלמל "יחרזאה רמשמה, ךישמה םייתניב
 .וידיק

 בורב םעפה ,םיסורה בוש וסנכנ 1915 ראוני שדוחב
 ,רצוע וגיהנה םה דימ .םילגר ליח תודיחי רקיעב ,ליח
 רמשמה, .רקובב ששב רמגנו ברעב שש העשב ליחתהש

 עבקנו ודיקפתב ךישמהל םהידי לע הווטצנ "יחרזאה
 ."תונורק, 263 דגנכ דחא לבור :עבטמל ימשר רעש

 ,םודואלח תויונחב תורוחס ונק םייניארקואה םירכיאה
 רפב ףדוע םהל תתל ושרדו םייסור םילבורב ומליש
 תונוטלשה ינפב םיננולתמ ויה ךכ-רחא .ירטסוא ףס
 ..יסורה ףסכה תא לבקל םיצור אל םידוהיהש ,םייסורה

 ןושארה ןברקהו םידוהיב םמעז תא וליכ םיקזוקה
 והוקליהו הדקפמל ול וארק םה .שטייד הינאמ היה
 לע, םשמ לחז ישוקב יכ דע תוקלמ שמחו םירשע

 רוקח ושע הכ .וילגר לע םוקל תלוכי ילבמ ,"עברא
 .םירחא םידוהי םע םג םייארפה םיקז

 ךכ וכשמנ םיסורה לש תויולכנתההו תויוללעתהה
 וברק םימיח םתואב .1915 ראורבפ שדוח יהלשל דע

 ברק חתפתהו הימולוק ריעה תואובמל םירטסואה בוש

 לעמ ופפועתה םיזגפה :םידדצה ינש ןיב "רליטרא
 תונברק םג ויה .םינוש תומוקמב וצצופתהו ריעה
 .םיידוהי םירוחב ינש םהיניב ,ריעה יבשות ברקמ

 -יפ תחת תוירטסואה תודיחיה ידיב הלע ,ףוסבל
 תא שובכל ןיטלב רדנלפ "טסרבוא-לרנג, לש ודוק

 ירוורל ומשנ םידוהיה .הנממ םיסורה תא קיחרהלו ריעה
 .הח
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 ןמדייז .א .י

 הנושארה ע"החלמב ןורחאה בלשה

 -נוה-הירטסואו הינמרג תואבצל הדירי ימי םימיה
 םלועב .םידי ןויפרו ינידמ לפש ימי רתוי דועו ,הירג

 ידוהיה רובצבו .ןוסליו אישנה לש םיפיעסה 14 ופחר

 -נוהב ונתויהב דוע .רופלב תרהצהל שבדה תנש --
 דדועו ררוע ,הבישי שאר ,םסרופמ ברש ונעמש ,הירג
 ,םישדק רדס דמליש ,ןהכ אוהו וידימלתמ דחא תא

 -הל וןילעו שדקמה תיב הנבי ונימיב הרהמבש רחאמ
 -תה התיה ונריע זוחמב .הדובעה תארקל ןכומ תוי

 לרק רסיק .תואמצע תארקל םיניארקואה ןיב תוררוע

 לכל רורחש תליגמ םסרפו הכמל האופר םידקהל הצר

 רסיקהש יאנתב ,ותכלממ םוחתב םיבשויה םימעה

 םינושה םימעה תא תרשקמה תיזכרמ תוישיאכ שמשי

 .דעומה תא רחא אוה םלוא .הפיקמ תינידמ הביטחל

 ,םינפבמ הנידמה הטטומתה ,תיזחב אבצה תלפמ םע

 ספיספ הליל-ןיב ומק היראגנוה-הירטסוא תואושמ לעו

 בירל ףכית וליחתהש ,תויאמצע תונטק תונידמ לש

 היצילגב םיניארקואה ןוטלש ימי .וזב וז םחלהל ףאו

 ןוטלש ץוחבמ ."ךולמי יכ דבע, תניחב -- תיחרזמה

 ןמ םידוהי םיגורה הריעה ואיבה םעפ לכב : םימיא

 ךרוצ היה םוקמל םוקממ העיסנל .םיכומסה םירפכה

 רחאו -- עסמ תדועתבו םיימשר םיכמסמב דייטצהל

 -ילההו םורח בצמ זרכוה .אשמ תונורקב ועסנ הז לכ

 תוינערופ תפוקת התואב .הרוסא התיה הלילב הכ

 תורזגה לע עדי אל ,טשפדובמ הלילב ל"ז יבא רזח

 והוספת ךרדב .ותיבל ידיחי ךלהו ריעב תוכלהתמה

 .וב הרי :ורבחל רמא דחאו םיניארקוא רמשמ ישנא

 -שמל יתא אוב :רמאו דגנתה ,ועורזב וספת אבא

 ךכו !יניד ררבתי םש ריעב קיתו חרזא ינא ,הרט

 .התיממ לצינו ,ול עמשנ רמשמה שיא .סנ ול שחרתה
 .םוצמצבש םוצמצב הסנרפה התיה ןמז קרפ ותואב

 וליחתהו םידוהי ומכחתה .תורוחסל רבעמ היה אל

 םיעודי םיניערג תיילק ןוגכ ,הנטק תיב תישעת חתפל

 ,םילענ תוחשמ תיישע ,הפק לש ףילחתל םתכיפהו

 .םהב אצויכו ןובס ינימ
 תרהצה תא .םירע םיירובצ םייח וססת תאז תמועל

 ץובק לכ .תידוהי הכולמ :טשפה יפל ושרפ רופלב

 דימצ :םבל תויטנו םהיתופקשה יפל ונגראתה םישנא

 דופ ,רמושה ,ריעה תביבסב הרשכה ינקו ץולחה תח
 רעונו םירע םידרח) ןויצ ירמוש ,ןויצ יריעצ ,ןויצ ילע

 םינויצה .דנובהו (תושדחתהלו הלואגל המכש יתד
 תירובצ תורע התיה .םתלועפ תא וריבגה םייחרזמהו

 םיימוקמ םינותע תעפוה :רובצה יגוח לכב תינחורזו

 תירבעה ןושלה חופיט ;םיגוחה לכל שידיי ןושלב

 ,חטשה ינפ לעמ ומלענ םיללובתמה .ירבע רובדו
 אל הסנרפ ,רומאכ .שידיי רבדל ורבע םהמ םיבר

 (הסנרפ הרסח) ארסחמ ירוסח, :וסרגו היוצמ התיה

 ויה תויורדתסהה ימלוא .דמלנו ךלנ -- "ינתק יכהו

 יתבב .םירועש יעמוש להק םיאלמ וברעב ברע ידמ
 .ארמג ףדו בקעי ןיע ,תוינשמ ,שמוח ודמל תויסנכה

 תופיסא ,תיבמופ האצרה תרחא הגלפמ הכרע םוי לכב
 דתנ ןמז קרפב .הגצה ףאו תוארקה ףשנ ,םיחוכיו
 "טאר לאנָאיצאנ רעשידוי, םשב תידוהי תוגיצנ השבג

 .הריחב תוכז םישנל הנתינ הבש ,(ידוהי ימואל דעו)
 .דחי ודכלתנ תימואל תואמצעו לארשי-ץרא ןויער

 םעפ חתפ ,סקל השמ ,ריעב םיינויצה םינקסעה דחא
 -רוכש לש תובהלתהב ,לודגה תסנכה תיבב וירבד
 תא 'ה בושב, :םילהתה ררושמ ירבדב רמאו ,ןוחצנ

 ד-אשל רבע ןינעל ןינעמו ."םימלוחכ ונייה ןויצ-תביש

 חכוותמ ליחתהו ,םישנל הריחבה תוכזל העשה תל

 "ךב-לשמי אוהו, :הרותב בותכ םנמא :להקה םע
 טולשי אוהו שרפל םיליגרש ,(תישארב תרדסב)

 יומיד .לשמ ןושלמ "לשמי, שרפל ןכתי םלוא ;ךב
 ךייז טעוו) ךל הוש היהי -- "לשמי אוהו, זאו הוש

 .(ריד טימ ךיילג

 תורייעהו םירפכה ןמ םידוהי הברה ורבע ןמז ותואב
 רמג ידיל אב הז ךילהת .הב ססבתהל וליחתהו ריעל

 תסיפתו יניארקואה ןוטלשה תוררופתה םע ולושב

 .םינלופה ידיב כ"חאו ,םינמורה ידיב םדוקמ ,חטשה

 -לכה םלוס לש םיבלשב ספטמהו זירזה ,הרייעה שיא

 ,ריעזה רחסמב קיתווה רחוסה ילגר קחוד ליחתה ,הלכ
 -תה רקיעב .ומוקמ תא שרי היישעתב ףאו ,ינוטיסה
 תורשע ךשמב הכשמנש תוקבאתה .בוסוק ינב וטלב

 הצרפ ,םידדוב לש תוננתסה ךרדו יאשחב םינשב

 המחלמה םות לש תורמשמ ףולח ימיב הטלבתהו
 רכינ היה תורייעה ינב לש םמשור .שערבו םערב

 ,רמול ןתינ ךכו .ירובצהו יתוברתה חטשב םג הבוטל

 :תונבל םא |הפוקת התואב הכפה הימולוקש
 שי .חלועפל בחרנ רכ ןאכ םהל ואצמ תורייעה ינב
 -לנ םיריעצ םתוא .רובצה תסיעב רואש ושמשש םהמ

 הל ונתנו ריעל שדח םד ומירזה תורייעה ןמ םיבב

 תורייעה ינב הברה וטלקנ ריעבש םשכ .דחוימ ןווג

 .םיבושח הלוג יזכרמל םינב הברה םאה ריע הזולש ךכ

 -יעמ ואצי םירחא תועוצקמלו תירבעל םירומ הברה
 ; השראו ,'זדול ,בוקארק :ןוגכ ,תולודגה ןילופ ירעל ונר
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 תודהיה יעדמל ןוכמב הארוהל ועיגהש וליפא שי

 .רצזרטסוא ר"ד רשכומה ריעצל ןווכתמ ינא .השראוב
 המכב הלודגו םוסרפל ריעח ינבמ המכ ועיגה ךכ
 .םירחא הריציו םייח יחטש

 התוא לש םירוענה תובהלתה הגפ םינשח תצורמב
 אלל דמועו יולת היה זוחמ ותואש דוע לכ .הפוקת

 תודסומ םידוהיה וחתפ ,תשרופמ תיטילופ הערכה
 זוחמה חופס רכוהשמ םלוא .םהלשמ ךונחו תוברת
 -תה הליחתה ,וחצנש ברעמה תומצעמ י"ע םינלופל
 ףקותבש ,ררבתנ .רובצה יאתל רודחל תינלופ תוללוב
 תילכלכ תולת םייולתה :הלוגב םיידוהיה םייחה יאנת

 -יתוברת סםויקל םוקמ ןיא -- הרבחה תודמעמ ראשב

 ,לארשי"ץראל תולעל וצר םיפלא יאדו .לדבנ ינושל
 םוצמצו ,נשנו וכלהש ןאכ םימדה תוערואמ םלוא
 הדמעמ ףקותב תונויצח הכפה ךכ .ובכיע -- הילעה
 לש ןינע .ימוקמ ןינעל ,הלוגה יפלכ לארשי-ץרא לש
 קר .םיסרגנוקו םילקש תצפה ,תולהק ,םייסב תוגיצנ
 ךרדב ורחב הביבסהו ריעה ןמ רעונה ינב לש טועימ
 -על וכז הלא .הרשכהו תויצולח לש הרצקה-הכוראה
 םינפ בר ילארשי טבש לש םידירשה םהו ץראל תול

 תודיסחה שרע שמשל הכזש זוחמב יחש ,םישעמו
 .תורוד ךשמב תודחיה רצבמ היהשו

 ולביק ,רפסה ךשמהב רשא "רולקלופו ייווה,, קרפה ןכו ,תונורכזה רודמ

 ויתועידי .ל"'ז רכומש--רלברג יול -- ונריע ןב לש וטע ירפמ הברה

 .ונלש ןורכזה לעפמל הדבכנ המורת ּוויה םיגלפומה ויתונורכזו תוקימעמה

 חקלנ רשאב ,רמגומה תא תוארל חונמה הכז אל ,ברה וננובאדל
 רודמב -- ותומדל םיוק האר) .המוציעב הלועפה דועב ונתיאמ
 .("םירדענ רכזל,



 הרבחו





 .רורב .י .א 'רד

 תוזידוה' תוסנרפ

 -נב ,הרובחת ,הישעת ,הכאלמ ,ובורב ריעז ,רחסמ

 -קמבו תוישפח תויונמוא ,תונוכשמ לע האולהו תואק
 םיירקיעה הסנרפה יפנעמ ויה ,תירוביצ תודיקפ תצ
 ךא ,תורחאה תוינוניבה היצילג ירעבכ ,הימולוקב

 -יב ריעב רשאמ רתוי ריעה תלכלכב וטלש םידוהיה

 ידיקפ ויה ,םלוככ םבור -- םינלופה .תרחא תינונ

 .ס"היבב םירומ ןכו ,היריעהו הלשממה
 וחפוסש םירפכב וא ריעה תוצקב ובשיש ,םיניארקואה

 תואלקחב וקסע ,ידוהיה בורה תא לטבל ידכ ריעל

 -רקוא םיליכשמ דמעמ םג הווהתהו ךלה לבא ,הריעז
 .תוישפוח תויונמוא ילעב ,םירומ ,םידיקפ :םיניא

 וקיזחהחש תוסנרפב תורחתה השגרוה אל 1914 ינפל

 הימולוקב םידוהיה רחס .תורוד ירודמ םידוהי ןהב

 לבחה לכ תא םג אלא ,הפנהו ריעה תא קר אל ףיקה

 ר-ילג לש יחרזמה"ימורדה הצקבש "היטוקופ, יעבטה

 לובג דע ,שומר'צ לודגה וגלפו טורפ רהנ לילג ,היצ
 .ןופצב רטסיינדהו ,חרזמבו םורדב הניבוקובו הירגנוה

 םעו הזמ הינמור םע הרבחמ ריעב רבועה ב"הסמ וק
 .םינוויכה ינשב ורחס הימולוק ידוהיו ,הזמ ברעמה
 םהילגרלש תועבגהו םיטפרקה ירהל הקפיס הימולוק

 "ורק םיקושל םשמ האיצוהו ,םהב םירסחה ןוזמ ירצומ
 ,םיציב ,רמצ תצק ,תורוע ,רקב ,םיצע םיקוחרו םיב
 .ריזח רעשו תוינטק

 תימולוק לש םירנוילימה

 תחפשמ ,ריעב ובשי םינוילימ תולעב תוחפשמ יתש

 -נטראג השמ לש ונתח ,רלישו ריעב הקיתוה רלטרב
 חיוורהה רשא ,הלוכ הירטסואבש טפנה ירידאמ גרב
 ולגתנ הבש ,בלסירובב הדש תקלחמ םיבר םינוילימ

 הימולוקבו ,תוזוחא הנק אוה .טפנ תועפוש תוראב

 ,ל"נה ונתח להינ ןתוא ,תולודג חמק תונחט יתש
 בקעי ,חמקו האובת רחסב רשועל ועיגה םירלטרבה
 השע ןמטיל -- ונב וליאו ,דמלמ היה ןושארה רלטרב

 וינבמ ,דחא ינמראמ תולודג חמק תונחט הנקו לייח

 קנירב קושה סוי
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 לכב הכזש ,יגנשה רלטרב בקעי ,דחא קר דמעמ קיזחה
 תשורח תיב םיקה ,תונחטה תא ביחרה ,ויבא תשורי
 החלפ םנוד תובבר תלעב הלודג הזוחא הנקו הריבל

 רוקל ברעממ ,הקרוט תבכרה תנחת איה אלה ,רעיו

 .הימול

 לבא ,תופירחב ןייטצה אל םינוילימה לעב בקעי

 לודגה ונבל ורזפתנ םעפ .הטורפה לע רמשו היה ץורח
 לע .םטקלל חרט אל אוהו הפצרה לע םירורפג המכ

 דוהיה ותלכשהב .וידיקפ ינפב ךכ לע ןקזח וחיכוה ,ןכ

 -גתפ עדי םהומכ .וינולגע לע הלע אל תיללכהו תיד

 היה החיש ךות ,םימעפל ,תיניארקואב םילשמו םימ
 יטיוב הנ,, ..ףד םיחספב תשרופמ ארמג וז ירה :רמוא
 הנ, :רחא םגתפ וא ,(הטוש היהת לא) "םוינרוד
 ,ךומסת לא -- "וצינרוד אנ ויצירה היס יאקסופס

 .תויוטש לע ,(םש) ויצירה
 רשועב לדגש ,ריעצהו ,רפס עדוי היה רגובה ונב

 -לימה ,ןמלטנ'ג יסומינב גהנו םלועה תא תצק עדי ,בר

 םע ועגמו ריעה הצקב בשי ,רליש -- ינשה רונוי
 םיתב ילעב םא ינקפוסמ .ירחסמ קר היה םידוהי

 ,ודרשמל וסנכנ ןוגה ינע ליבשב תובדנ ץבקל ובבסש
 .הצומק די ול התיה יכ

 הנחט לעב היה ,ףאדיאב בקעי ,םידיגנב ישילשה

 הקיז לבא ,ןוילימל עיגה אל ושוכר .קנאבו הלודג
 ידימלתלו םיר"ומדאל וידי חתפ ,ול התיה תודיסחל

 .םירלטרבהמ רתוי ריעב דבוכמ היהו םיכרצנ םימכח
 ,הימולוק לש ןורחאה הבר היה ,ויתודכנ יחקולמ דחא
 .םיצאנה ידימ הפסנ רשא ,ואל ףסוי ברה

 ויה ויתבב רשא ,רלמאר שריה תא רבכ יתרכזה

 םג םיקה אוה .רהוסה תיבו הלשממה ידרשממ המכ

 רמולכ ,"םיצירפ, ויה היריידש ,האנ םירוגמ תנוכש

 60 ןבכ ,הז ידוהי .םידוהי טעמ קרו םירצונ םידיקפ
 ,"הסרוב,ב םויה לכ בבותסה ,20-7ה האמה תישארב
 ףוג יכרצל ףא יאנפ אלל ,ברעה דע רקובהמ דורט
 אל ותונדמל .ריעב וילע וצצולתהש יפכ ,םייחרכה

 התיה השלוח לבא ,שישיה רלטרב לש וז לע התלע
 .תובוט תוחפשממו ,תוברתו הרות ינב םינתחל ול
 יאושנ םירחוס ויהש ,תיברעמה היצילגמ איבה םיינש

 הקיתוו הבוט החפשמל ןב היה ,ישילשה .ריעב םינפ
 רירפ,ה םע ךלהתהל היה גהונ :לשכנ אוה ךא ,ריעב
 לגרה תא טשפ ףוסבל .תוללוהל םהומכ רכמתהו "םיצ
 .הפרחב

 אוציי

 -ועפ בחרמש השולש-םיינש ויה םיציבה ינאוצי ןיב
 ויהש ,ורפיס .הינטירב דע ,.הירגלוב ןמל ערתשה םתל

 ךרע ילעב ,םיינידמ תוערואמ לע תומרגלט םילבקמ
 הרוחס .בובל ינותעל ועיגהש םרטב דוע ,םרחסמל

 םינטק םירחוסו םירפכב םילכור םהל וקפיס תימוקמ

 תומיל ,דיסב םיציב םינמוט ויה הימולוקב .תורייעב
 םיבוט ויחיש ,תובית ךותב שקב םתוא וזראו ףרוחה
 .םיקחרמל חלשיהל

 -ודגה םינאוציה דבלמ -- וסנרפתה תוינטקה רחסממ

 תוזוחאה ילעב .םינטק םירחוסו םילכור תואמ -- םיל

 תומכב ןתונקל היה רשפא יאו תוינטק טעמ קר וערז

 םינוק ויה םינטק םירחוסו םילכור .דחא ןרצימ הלודג
 ריזח רעש .הימולוקב םינאוציל םירכומו םירכאמ ןתוא
 לש אוצייה תורוחסמ ןכ םג ויה ןתשפו םיסוס רעשו
 היה אל עודי רחוס ,ןטק הדמ הנקב קר לבא ,ריעה

 םירישע ויה םיצעה ירחוס ןיב .וללה םינאוציה ןיב

 ,ב"הסמל םינדא וקפיס םה .םיבוהז תובבר ילעב ,םידחא
 יצע תונוק ויה תודימא תוחפשמ .הקסהו ןיינב יצע
 םירכא ידימ רשי ,ץיקב דעומ דועב ,חפנה יפל הקסה
 דימת ויה קושב .תולגעב רהה תורעימ םואיבהש

 דחיב .םתכאלמ ילכ םע ,םירצונ םלוכ ,םיצע יבטוח
 ועקבו ורסנש ,םיבטוח התיבה םיאיבמ ויה הלגעה םע
 .םומיחהו לושיבה ,היפאה ירונתל וסנכיש םיצעה תא
 םיעקובמה םיצעה ויה וב ,ןסחמ היה הריד לכ די לע

 ףרוחב תונקל וחרכוה םיינע .ץיקה ךשמב םישבייתמ

 ויה םילד ילד וליאו ,ןסחממ וא קושב םיחל םיצע
 ,לקשמב -- "נוונחה ןמ םיעקובמ םיצע טעמ םינוק
 ףרוחב םיצע תונקל םינויבאל העייס הקדצ תרבח

 .ריעבש תולדה םיב הפיטכ ויה היעצמא לבא ,השקה

 אוביי

 םינוונחהח .ןטק ןוה ילעב ויה הימולוקבש םינאוביה

 יאנוטיסמ וא ברעמבש תשורחה יתבמ ןימזהל ולכי
 ןורקמ תוחפ ,אוצייב ןכ ןיאש המ ,תונטק תויומכ בובלב

 -נולב וא ןילרבב ןכוסל חולשל היה רשפא יא םיציב
 םינוונחהו םינטקה םירחוסה לש ןוהה טועימ ,ןוד
 .םוי םוי ישעמ ויה לגרה תוטישפש ,ךכל םרג םיברה
 "רגל וא הקירמאל ,ץראל ץוחל דדנ לגרה טשופו שי

 תא וליג לגר יטשופש ,הרמאה הצופנ ךכ לעו הינמ
 תא םישדחמ ויהו שיו .היצילג ידוהיל -- הקירמא
 -עמ אל תויונחל יכ ,וחילצהו םהישנ םש לע םהיקסע
 םינאוציה .תואושנ םישנ םש לע םיטלש ויה תוט
 -גב םהיתוחוקל יכ ןובשחב וחקל היכ'צב וא הניווב
 ריחמה תא שארמ ולעהו לגר טושפל םילולע היציל
 "רה טשופ לש "השדח,ה המריפהמ םג .ודיספי אלש
 ילעב ,םיטעמ םינאובי .םצמוצמ יארשא וענמ אל ,לג

 םוקמב ,םיינושאר -- םילוז תורוקמ תולגל ועדי ,המזוי
 לעופ יתרכה .הניווב וא בובלב יאנוטיס לצא תונקל

 הרטסאליפה .הינידראסב רשכ ןיי תכירדב דבעש ידוהי
 "תה ןייהו הירגנוהב םיבר םימרכ הדימשה (קרח ןימ)
 םידוהי םילעופ הימולוקמ תוניי רחוס חקל ,םש רקיי
 .הימולוקב תונברהמ רשכהב ןיי איבהו הינידראסל

 ץיבובילס תונקל היטאורקל עסונ היה רחא ןאובי
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 -עת התיה ימוקמה ש"ייב יכ ,חספל (םיפיזשמ טריפס)

 .ץומח אוהש ןגד לש תבור

 הרהמב ולגתסה הניווב 1914--1918 תמחלמ יטילפ

 םיציבה ינאוציבש לודגה .רחסמב וקסעו ימוקמה קושל

 .לודג ןאוביל הניווב היה ונלש

 ויה אבצהו הלשממה תוקלחמל םיקפסהו םינלבקה

 ,ריחמה תא ודירוהו םיזרכימב הזב הז ורחתהש ,םידוהי
 דעב שנועה .הלא םיקסעב הברה וחיוורה אל ןכל

 ימיב םג דואמ רומח היה אבצל הקפסהב תואמר ישעמ
 םירחוס ורהזנ ןכל ,המחלמ ימיב -- ןכש לכ ,םולש

 ,ינוניב וא ךומנ ןיצק דחושב הנקנ םא .האנוא ישעממ
 רשפא יאש ,הובג גרדמ תרוקיב אובל תרחמל הלכי

 ,ריעה המיקה אל םילודג ןינב ינלבק .הדחשל היה

 -כימב הכז ,םילודג םיניטקרסק הלשממה התנב רשאכ
 תונברבו .לודג ןלבק היהש ,בו'צולזמ ןיטאהור ברה זר

 .סרפ לבקל תנמ לע אלש שמיש
 אלש ידכ ,עובשב םיימוי התבש ןינבב הדובעה
 הגרטיק םירצונ ויה םילעופהו תויה .תבשח תא ללחל

 הדובע םוימ םילעופה לוטיב לע תינלופה תונותיעה
 .עובשב

 םילוגנרת רחטמ

 -פכבו רוכמל ריעב ובבוס םינוש םילכורמ םילכור

 לש שדח גוס םק ירוענ ימיב .רוכמלו תונקל םיר
 יפכ ,"סקינפאלורוק, | ,"םילוגנרת יפטוח, | ,םילכור
 "פכה ויה םדוקמ .תיניארקואב םידוהיה םהל וארקש
 'ד םויב תואצוי תוידוהיו תופוע קושל תואיבמ תויר

 תונבל וכסח םיקינפאלורוקה .תבשל ףוע תונוקו 'ה וא
 םה .םיקושב דומעלו הריעה אובל למעה תא רפכה

 ךא ,הריכמל ודמעש תופוע םש ונקו םירפכל ואב
 וחרכוה לארשי תונב ןכש ,םיריחמה תא ולעה תאזב
 .םילדגומ םיריחמב םיכוותמה ידימ תונקל

 .דחא םוקמב הליהקה ידי לע תזכורמ התיה הטיחשה
 תא ומצעל חקול היה רכוחהו ,הרכחוה הנממ הסנכהה
 תולעב ושמתשה אל ןהבש .תולוגנרת לש תוצונה

 .תיבה

 .םיסרוסמ םילוגנרתו תולוגנרת םילדגמ ויה רפכב

 ,ונתשובל לבא ,הרותה ןמ רוסא הז ירזכא השעמ

 "םרכמ,ב הז אתירואד ואל לע םימירעמ םידוהיה ויה
 ,םנמאו .סוריסב תיחמומ התיהש ,תירכנל תופועה תא

 םימי ירחאו הניכסל תחתמ םייח ואצי םלוכ טעמכ

 בר ןמוש ולעהו םוצע ןובאיתב לולזל ולחה םידחא
 ,ודוה ילוגנרת ולדיג םיטעמ .תולוגנרת לש הזמ בוטו
 -ועה ןיב םינדפק הואג-ילעבכ םיחפונמ םיכלהמ ויהש

 -וקב .ורטדורט :םדגנכ םיקרפל םיזירכמו רצחבש תופ

 לולא שדוח לכ וקנפמ התא ,ןזח :םירמוא ויה הימול

 לוגנרת : דרטצמ ולוקו ןנטצמ אוה הנשה שאר ברעו

 אוה חספ ברע ינפל םויו ףרוחה לכ ומטפמ התא ,ודוה

 .(תמ) "ךפהתמ,

 ןכאז הטלא

 .ריעה תורצחב םיבבוסמ ויה תומצעו תוילב ילכור

 תוריוצמ תורעק וז הרוחס תרומת םינתונ ויה רפכב

 וזירכה םה .הרוגאמ רפכב הבושח הרוחסה יכ ,תולוז

 -בש םג ."תורעק דעב תומצעו תובחס, :  תולוק ילוקב

 ודמע ,היצילגב ריע לכבכ .הרוחס ויה תיכוכז ילכ יר

 תוריפ ורכמו קושב תוידוהי לארשיב םאו ריעב םג

 -ופת קושב םייוצמ ויה ףרוחב ,םיחופת רקיעב ,ץעה
 -סאווק, ,תצקמב וצימחהו וססתש םימב םישובכ םיח
 .(תיניארקואמ) שידייב םהל וארק (םיצומח) "סצינ
 -חא היצילאג ירעבו בובלב יתיאר אל הלאכ םיחופת
 -לוממ וז השיבכ הדמל הימלוק .יתרבע ןהבש תור

 .היברסבמו היוואד

 תא תופאל היטוקופ לכו הימולוק הדמל הינמורמ
 הז םחל .תיניארקואבו שידייב "יאלאמ, ,סריתה םחל

 היה ,םח ודועב דוחיבו ,ירט ודועב בוט ומעט רשא
 םילשובמ סרית יחלק .םילכור ינכוד לע רקובב יוצמ
 םירענ םימעפל ,םייערא םילכור הנועב םירכומ ויה

 "בוהש םיחיטבאש דועב ,םידומילמ שפוחה ימיב םיינע
 דלי ימיב .ץיקה ףוסב קושב םייוצמ ויה ,הינמורמ וא

 ינש לילב ונייחהש תכרבל םיחיטבא םינוק ויה יתוד
 דמה תישארבו חיטבאה לזוה ךכ רחא .הנשה שאר לש

 תועובש המכ רבכ ןובאיתל ותוא םילכוא ויה הא
 ,קושב תוסורפ רוכמל וגהנ םילכור .הנשה שאר ינפל

 לכאמ ."קנורט-א ןוא סער-נא, תולוק ילוקב םארוקב

 -ל ירפ קר םדוקמ ויהש ,םיבנע םג .דחאכ הקשמו

 .םידימאה ברקב ךכ רחא וצופנ ,"וניייחהש,

 סימ יבאוש

 ,היתשל םיבוט םימ ןיא הימולוק לש יזכרמה הקלחב

 -שמב םימ םידוהי ובאש םש ,תחא הלודג ראבב אלא
 תולגע לע תוכורא תויבחב םתוא םיליבומו די תבא
 תיבה תולעב .םיכומסה תובוחרהו "קניר,ל תודחוימ

 םירברפב .םיוסמ םימ באוש םע שדוחל תורשקתמ ויה
 זכרמב וליאו ,הסיבכלו הציחרל תוראבב םימ ויה

 םילודג ץע ידכ ינשב םילעמ ויה םיבאושהו ,ויה אל

 היה הכלהל .הציחרו הסיבכל םימ םג היינשה המוקל

 הלכי השעמל ךא ,הלא תויבח לע ירטינס חוקיפ
 -ייגיה יתלב םיאנתב רג רשא ,הז ןויבא לש ותיבח

 ילכ ונקיתש ,םילכורה .ריעב תולחמ ץיפהל ,םיינ

 -סמ הקדוהמ לזרב יטוחמ תשר ידי לע םירובש סרח

 םירצונ אל םג בור יפ לעו ,םידוהי ויה אל ,םהל ביב

 .םיאב ויה היקבולסמ ףא ,קוחרמ אלא ,םיימוקמ
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 סידב

 קושב םינכודב תורכמנ ויה םינוש םיגירא תויראש
 תוטוהל ויה תיבה תולעב .תורידב וא תונטק תויונחבו
 ףרוצ היה אלש העשב םג ,הלאכ "תואיצמ, ירחא

 דימת שי (ליח תשא) "הירב, לש תיבב .וזכ תיראשב
 "יתל .השבלהל םידב םגו הקשמלו לכאמל ןכומה ןמ
 -כלהכ תיב תלעב, .םינוש תיב ישומישלו םידגב ןוק
 "יפה התיה וז ,"ןורחאה עגרב תונחל הצר הניא ,הת

 תונבו םינב ולדיגש ,וניתוהמא לש תילכלכה היפוסול
 םתוא ואיבהו ,תיבב הפ דוע ףסוותי ןפ ודרח אלו
 תונתמ תואיבמ ,תובוט תותבס ויה ךכ רחאו ,הפוחל

 ידכ -- םועטל קר ,םועטל רבד הזיא ,םעפב םעפ ידמ
 ריצמ, ,תיראש וזיא וא -- ןבה תשא תא בילעהל אלש
 םיסנכמל וא הדכנל הלמשל םיאתהש ,"םימשה ןמ הא

 .דכנל

 םיטייח

 יכ .םיטייחה תא ןבומכ תונמל שי תוינמואה שארב
 אל הימולוקב .תידוהי הכאלמ זא ינמ התיה תוטייחה

 יכרכל םיטייח דוע הקפיס ריעהו ,ידוהי אל טייח היה
 בביחש דואמ לד טייח היה ריעל ונרפכמ ךרדב .םיה

 תוקעצ ונעמש ,ותיב ינפ לע ונרבעב םעפ .סוכה תא
 תוקנל הילעש הנעט השאה ,גח ברע םימיה .הבירמ
 הלגעהמ ונדרי .דגב םייסל וילעש ןעט אוהו ,תיבה תא

 םא .ותשאל שיא ןיב םולש תאבה תוצמ תא ונמייקו

 ורבע אל .םהיניב ונדרפה לבא ,עדוי יניא ומילשה

 המלענ םג כ"חאו ,הקירמאל עסנ טייחהו םיבר םימי
 רוק לש בהזה ץראל עסמ יסיטרכ הלבקשמ ,ותחפשמ
 ומילשה יאדווב ,םלובג תא 'ד ביחרהשכ ,םש .סובמול

 טייח היה ,סוכה תבהאב -- ול המוד .ותשאו לעבה
 היה אילטמ היהש הממ רתוי .ריעב אילטמ -- רחא
 תונהיל ידכ ,הוצמ תדועסו הלימ תירב לכב יוצמ

 יכ ,הלליק אלו ותשא תא הכה אל יאדווב ."םייחל,,מ
 הסנרפ לבא ,םוי"םוי םילהת ידיגממ יהיה םימש ארי
 דע ,תועובשו םימי ורבע .דגב ןקיתש דע הל ןתנ אל

 ."הוצמ תדועס, אלל םוי ול ןמדזנש
 ולצא יתרפתש טייח .חבשל רובעאו יאנגב יתחתפ

 םירזוע םגו תיב לעב ,ץורח שיא החיה ,םירבג ידגב

 .תסנכה תיבב םיבירעמהו םימיכשמה ןמ היה .ול ויה
 טייחה דועבו .דגב קודבל וילא אבא יתא ךלה םעפ

 רפסב אבא ןייע ,ןוקית שורדה תא ריגב ןמסמו דדומ
 "חו הנושארה םעפב רפסה הארש ןכתי .ונחלוש לעש
 רובע ,התאו .אבא ארק אל יאבה ירבד יכ ,היה בוש

 ןייעל לגוסמ טייח אצמת אלו ץראה רודכ ינפ לע

 .הרות ירבדב
 םידוהי לבא ,םינכומ םידגבל תויונח הימולוקב ויה
 םירצוג ויה תוחוקלה .תוקוחר םיתעל קר םהמ ונק

 (םיינמרג םיבשייתמ) םיבאווש ,םיקחורמה םירפכהמ

 םשל ושבלו הדאנאקל םהה םימיב ועסנש ,םיניארקואו

 םיימוקמ םיט"יח םא ינקפוסמ .םייפוריא םידגב ךכ

 "וממ הנכומ האב הרוחסה .הלא תויונח ליבשב ודבע

 תויונח .םידוהי לש תשורח יתבמ ,היכ'צמ וא היוואר
 דימאה םג הימולוק ידוהי יכ ,רכוז יניא םינשי םידגבל
 ורפת אל םאו ,וקחשנש דע םהידגב תא ושבל ,םיד
 לע .ינעל הנתמב םונתנ ,םידליה דחאל דגב םהמ

 ריזחה אל םלועמש ורפיס רלטרב ןמטיל ריבגה

 אוה ,ץחרמה תיבב היקנב הפילחהש תנותכ ותיבל

 .םיינעל החינה

 סירלדנט

 ואצמנ לבא ,םידוהי לודגה םבורב ויה םירלדנסה
 יפל רלדנסה לצא ונימזח םילענ .םירברפב םירצונ םג
 תיבמ םילענ תוינרדנג וליפא ונק םא ינקפוסמ .הדימה
 םיירפכה ונק םיקזחו םיסג םייפגמו םילענ .תשורח

 הנוקהש םייניע עבשב חיגשמ היה רכומה .תיונחב
 םיפגמל םסינכיו דליל םילענ גוז תפסותכ ךושמי אל

 .ץופנ חיה -- הלבקלו תפסות שורדל גהנמה יכ .הנקש
 וקסעש ,םינעצרה קר רועב ודבע םירלדנסה דבלמ

 וקסע םיחפנ .הביכרל םיפכואבו םיסוס תמתרב רקיעב

 .םיסוסל לזרב תוסרפ תבכרהב רקיעב

 םינעבוכ

 ,םישג יעבוכ תדובע התיה תבשחמ תכאלמ ןיעמ

 םויכ םג הנתשמ םישנה תנפוא .ז"עלב תויטסידומ

 שייבתת אל לארשיב םיבוט תב לבא ,הנשל הנשמ

 ,עבוכ ילבו .םייתנשו הנש ינפלמ עבוכב בוחרל תאצל
 סומינב העיגפ ןיא ןכ םג ,שאר תחפטמבו ףיעצב
 םירופיצ ןקכ םישנ עבוכ לכ היה םהה םימיב .בוטה
 תונב ולדיג ןאדוסבו תימורדה הקירפאב .תויטוסכא

 רירמא ירעו הפוריא ישנ ןהיתוצונב טשקל ידכ ,הנעי
 טרופב .הימולוקב תוידוהי םישנ םג ןכותבו ,הק
 ויה ,הנממ וא ץראל ךרדב ונרבע ובש למנ ,דיעס
 תוצונ םיעסונל םיעיצמו הינאל ןדעמ םידוהי םילוע
 םג םרחסמ יכרצל םיעסונ ויה םינדעה .הנעי תונב
 דע תורעיב .אתב רבחכ ינדע יל ןמדזנ םעפו ,הפוריאל
 דבר םירפצ םידצ ויה ליזרבבו היסא חרזמ-םורדב
 .השא לש העבוכ לע "ןק, םהמ םיקהל ידכ ,תוינוג

 יוקיח הכאלמ יתב ורצי הניוב וא היווארומו היכ'צב
 יצפח לכב שארב קלח היה םידוהילו הלאכ םירופצל

 םייוקיחל | .הירגנוהדורטסואב ףוגח טושיקו השבלה
 לע ףא ,היזחח לעש ןועשל ןח ינבאו בהז יטושיקל
 עמש 707-ה תונשב ,םהל היה אל ןועש םימעפלש יפ

 ר"ומדא ,ריאמ קחצי יבר יפמ וריע שולאקב אבא םעפ
 "פואה ןינעל רבסה ,ןאילשימירפמ ריאמ 'ר תלשושמ
 רמא הכו .תורייעל םג םהה םימיב רודחל הלחהש ,הנ

 רמולכ ,"הצירפ, תרוצב שבלתמ (ןטשה) מ"סה :יברה
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 ישנ תואור הנממו ,סיראפ תוצוחב תרבועו ,הריבג

 הז ןטש השעמ ללגב -- .הומכ תושבלתמו סיראפ
 וכב לארשי תונב .הימולוקב םג תובר תועמד וכפשנ

 השק התיה םתסנרפש ,ןהירוה וא ןהילעב ישאר לע

 ירק) בוחרל תאצל תולוכי ןניאש ,ףוס-םי תעירקמ

 ,עבוכה תפלחהו ןשובל לש היצזינרדומ ילב (ב--אל
 וא תיב םולש ןעמל .םיבר םיבוהז םישורד ויה ךכלו

 -עבה וגישה (ךודישל הלוגס ב--א) ןוגה ךודיש םשל
 -יקה תיטסידומהו ,שורדה םוכסה תא םירוהה וא םיל
 תוריפ ייוקיח םע הרעק וא םירפצ ןק עבוכה לע המ

 היצנגילטניאה תונב .לארשי תיבב םולשו ,םיחרפו

 -סידומה לש םיעונצה תוחוקלהמ ויה םוקמבש תינלופה

 .תוידוהיה תויט
 תגירס .תואקמזופ דוע ריכזהל שי השבלהה יכרוצמ

 -עמה לכמ םישנ לש םוי"םוי תכאלמ זא התיה םייברג
 רזופה תא הלטנ ,תיבה תדובע תא השא המייס .תודמ
 רפסב אורקל הבשי וא היתורבח םע חחושל האצי ,קמ

 תונקז תוינע םישנ ויה .ינאכימ ןפואב הגרס הידיבו
 תורככ יגש דעב ילוא ,דואמ םועז רכשב וגרסש

 וא דיב תוענומ הגירס תונוכמ תעפוה םע .םויל םחל

 תיבב ןמחל תא חיוורהל תולדלודמ תונב ולחה ,לגרב
 תושקבמה ,תיב תולעב ויה בר ןמז .הלא תונוכמב

 .הנוכמ אלל םידיב הגירסב קר תושמתשמ "תילכת,

 ולכי אל יכ ,בר ןמז דמעמ וקיזחה אל דיה תונוכמ

 יעונמ םע תשורח יתבמ האבוהש הרוחסב תורחתהל

 .למשח וא רוטיק

 םינוורפ

 ומכ ,היצילג ידוהי לע דואמ תוביבח ויה תוורפ

 תלעותה ינפמ קר אל .תונכשה תוצראב םהיחא לע
 .תבש דובכל דוחיב ,רודיהלו יונ םשל םג אלא ,ןהבש

 תותבשל תחאו ףרוחב לוחה תומיל תחא ,תוורפ יתש

 םא םג ,וירוהמ ותנותח םויל רוחב לכ לביק ,ףרוחב
 טושפ לעושמ היה רתויב ץופנה רועה .טעמכ םיינע ויה
 תבשב ורדהתה םיריבג ינב .רישעל גלש-לעושמ וא

 ידוהי הארנ םיכלמ ןבכ .םיענ ןחירש םינוב תוורפב

 הפוצמ הורפ תרדאב ולש לודגה למיירטשב הימולוקמ

 לוכי ,הימולוקל תבשל ןמדזנש רז .ץצונ רוחש ישמ

 לעב אוה בושח ר"ומדאל "דכנ, וא ברש ,בושחל היה

 חילצהש ינוונח קר היה אוהו ,וינפלש ןנברד המילגה

 הפי (הוורפ) "בולוט, ומצעל ןיקתהו רבעש ץיקב

 -קרוטמ תונומתב .אוה יראטאט בולוט םשה .תבשל

 למיירטש ןיעמ תוימואל תושובלתב תוארל רשפא ןאטס

 םיגצוימ ויה םינוורפש ,וילאמ אופיא ןבומ .בולוטו
 םישנלו דוחל םישנאל ,הימולוקב תוינמואה ילעב ןיב

 לוקאראק ומכ ,הרקי הוורפמ םינוראווצ דבלמ .דוחל
 םע םילולח םילילג םירוענ ימיב םישנל ויה ,הנובו

 "רוק ויה "ףומ, .םינפב רמצ ינטובמ ץוחב האנ הוורפ

 ןתאצב ןהידי םישנה וסינכה ןכותלש ,הזכ לילגל םיא

 .תקסומ יתלב תונחב ןתבשב וא תיבהמ ףרוחב

 תוורפ ושבל ,ףרוחב ץוחב ודבעש םירחאו םינולגע

 ,םישבכ תורועב וקסעש .,םינוורפה .םיימוקמ םישבכמ

 -רפ .םירכאה ליבשב רקיעב ודבעו הכומנ הגרדב ויה

 רועב עיפוה אל ידוהיו גראב וסוכ אל םירכאה תוו

 ינב םירבוע ובש ,"הקטאגור, בוחרב .ףושח םישבכ

 -כאל הוורפ יעבוכ וניכהש םינעבוכ ודבע ,ריעל רהה

 .םינוש תומוקמ לש םמעט יפל ,םינוש םילדומב םיר

 -ושה הנכהה-יבלשב םיעבוכ תוארל היה רשפא בוחרב

 םיאתיו טשפתי רועהש ידכ ,ץעמ םימומא יבג לע םינ

 לבא ,הוורפ יעבוכ םג ושבל םידוהי .שאר תווצל

 .רוחש לוקאראק ןוגכ ,רקי רועמ

 םירגנ

 םתמר .םירגנל ,שארב םוקמ -- ץעה ידבוע ןיב

 ירגנ ןיב הנחבא אלל ,ההובג התיה אל תיעוצקמה

 -עמה ןמ ואבוה םישידח םיטיהר .ןיינב ירגנל םיטיהר

 םוקמב "רניפאש, ןוגכ ,םישדח תומש ועיפוהו ,בר

 לודג ןוראל .םידגב ןורא וא םירפס ןוראל "עפאש,
 םג ,הנמזה יפל ודבע םירגנ ."רמלא, םינקזה וארק
 ,שידייב "רקוט, ,ץע יטרח .תשורח יתבבו תוזוחאב

 ,וז הכאלמ .ריעב 3--2 קר ויה ,רלסכרד -- תינמרגב

 .רתויב תדבוכמ התיהו תבשחמ תכאלמ לובג לע איה

 -וכמ ,ח"ת-ידוהי ,רקוט רתלא 'ר היה םהמ דחא
 ותוולל םיבר ואצי לארשי ץראל עסנש םויב .דב
 -מכ .רדחב ונידומילמ ונייה םירוטפו תבכרה תנחתל

 .ותכאלמ ילכ תא ותא חקלש ינמוד

 םהל וארק ,םיטעמ םידוהי קר ויה "תויבח ירשוק,
 תינמרגמ שבושמ םש ,"םירנדוב, תיניארקואב ומכ

 דהמ הז םש ואיבה אל םידוהיהש תרמוא תאז ,רדניב
 וב ,םשמ ואיבה אל ,רגנל "רלוטס,, יוניכה םגו .ברעמ

 -בחה .ברעמהמ ואיבה רלדנסלו טייחל תומשהש תעב

 תומהב תוקשהל םיילד ,םידכ ,תויבח וניכה םינת

 ץעב ושמתשה בור יפ לע .תויטבמאו םיטיבע ,בלחלו
 .לזרב יקושחב ירוענ ימיב ופלחוה ץעה יקושח .ךר

 ,."םיפער יקפוד, ידיב היה ץע יפערב תוגגה יוסיכ
 םינש ילוא ,ןטק היח םרפסמ .שידייב "רגלשלדנישי

 ,הבורמ התיה אל ןינבה תעונת יכ ,ריעב השולש

 לזרב יחפ אלא ,ץע תוגג וריתה אל ריעה זכרמבו
 וניקתהש םיחחפה וקסע ךכב ;:םודא ועבוצש םיבע

 : םיינע יתבב םיצופנ ויה חפמ תיב ילכ .םיבזרמ םג

 -פב םיפוצמ ,תשוחנ ילכב שמתשהל ופיסוה םידימאה
 ליאמא הפוצמ חפ ילכ ועיפוה ךכ רחא .לידבב םינ

 ,ןמזה תצורמב .יונל ריקה לע וראשנ תשוחנה ילכו
 .םוינימולא ידי לע ליאמא ילכ וקחדנ

 ןינב ירגסמ םכותב ,ריעב םידחא ויה םידוהי םירגסמ
 -רגב ומכ ,רסולש םהל וארק .ברעמב הפוקתה תמרב
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 ,ירטסואה ןוטלשה ימיב קר טשפתה עוצקמה .תינמ

 -לטוק, ,םידוד ישוע 3--2 ויה .ינמרגה םשה ןאכמו

 םידוד ונקית םה .תיניארקואב ומכ ,שידייב "םיר
 ידודב .םירחא תשורח יתבבו ,ש"יי לש קוקיז יתבב

 -רטכייל, ,תבשל םיעיפומ ויהש םינעוצ ולפיט תיב
 דובעב םג קוסעל ולחה םה הימולוקב .שידייב "רכאמ

 ,תורונמ יתרכזה ,םיזרבב ןוגכ ,תורחא תשוחנ תוד
 .בורל הלאכ תושרבנו תורונמ ויה תויסנכ יתבב .דועו

 וקחד ,למשחה -- ףוסלו ,רואמל זאגה ךכ רחאו ,טפנה
 וקסעתה םיטומפה ישוע .םינשונה הראהה ירישכמ תא
 רתוי םידבוכמ ויהו תבשה דובכל שדוקה תכאלמב
 ישעמב עודי היה רכאמרטכייל השמ 'ר .םיחחפמ

 םשב הדוגא התיה חכאלמה ילעבל .ריעב דסחו הקדצ

 ןעש דמע השארב .יזעול םוגרת אלל ,"םיצורח די,
 ינמודמכ ,תיגיגח הכולהתב םעפ ויתיאר .רנבוצ ביל

 ץוחמ הרבחה תולועפ לע .הדוגאה לש הלמסו הלגד םע
 לובגב הדמע תונעשה .יתעמש אל תויגיגח תועפוהל

 וקסע םיטעמ קרש יפ לע ףא ,הכאלמהו רחסמה ןיב
 העידי רסוחמ וא ןוה רסוחמ םיטישכת רחסמב םג

 .םירחוס םישנא ורחס םירקי םיטישכתב .תיעוצקמ
 ונפ ,הכאלמ דומלל וחרכוהש ,םידורי "םיבוט,,"ינב

 אציו ןעש היה םילדלודמה םירלטרבה דחא .תונעשל

 .ץראל הצוח

 היישעת

 .תואקסרובה הצופנ התיה םיָנשיה היישעְתה יפנעמ =
 היה םיצאנה םעטמ ,טארנדוי ,תידוהיה הצעומה שאר
 תרשל אלש ידכ ,דבאתה אוה ,תואקסרוב תיב לעב

 ןוילע רוע ץוחה ןמ םיאיבמ ויה םימיב .םיחצרמה תא

 דמה רועה קיפסה םירכאלש דועב ,ריעה ינב יכרצל

 ידבעמ ןבומכ ויה הימולוקכ לארשיב םאו ריעב .ימוק
 התיה ןשי ףנע .ןיליפתל תועוצרו םיתב ישועו ףלק
 ,תוחפשמ יתש ויה הישעתה ילעב .תותילטה תגירא
 ,תודימאל ועיגה ןהיתש .רגאז הינשהו רלה תחאה
 אל יברעמה ןבומב םיטסילאטיפאק ;רשועל אל לבא
 ןיבו םהיתבב ודבעש ןיב ,םיגרואה לש םבצמ ויה
 -דב .ער היה ,היצזינאכימ אלל תשורחה יתבב ודבעש
 ירחא דובעל ךישמהש גרוא בשי ריעל ונרפכמ ךר

 םג היהש ,ורדחב ותדובעב ויתיאר .תעדונה התיבשה
 -כטה המדקתה אל רכוז ינאש המכ דעו .וירוגמ רדח

 .הגירא ינינעב הנשמב בותכש המ יפלכ ולש הקינ

 -ידח תונוכמ תשורחה ילעב וניקתה התיבשה ירחא
 -שיה םיגרואה ןמ המכ עדוי יניא .רוטיקה חוכב תוש
 .השדחה חדובעב וטלקנ םינ

 ויה םינבלה תופרשמו ,םינבל ושמיש היינבל רמוחכ
 דיס ינשבכ .םירצונ ויה םילעופהש דועב ,םידוהי ידיכ
 יתב .טלמה םג ןכו ,ברעמהמ אבוה דיסהו ריעב ויה אל

 םג ויה .רבכ ורכזנש תונחטה ויה רתויב םילודגה תשורחה

 לגופ לש תורנ רוצייל תשורחה תיב

 יייקספוקסיב,, תשורחה תיב

 הדובולס תוראבמ אבוה טפנהו ,םינטק טפנל קוקיז יתב
 -- קוקיזה יתבב .ריעל םורדמ מ"ק 10-כ ,הקסרוגנור
 ןיפאראפמ תורנ םישוע ויה -- ינעטמ וניא ינורכז םאו

 התיה ,ןפוא לכב .ואלסירובמ אבוהש המדא גנודמ וא
 .וקוקיז םעו טפנה תוראב םע רשקב תורנה תיישעת

 ,19-ה האמל 90-ה תונשב ,רמולכ ,רפכב ונתבש ימיב
 בלחמ יביטימירפ ןפואב םג תורנ דוע םישוע ויה
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 .לושיב תיב יפתרמב ושמתשה הלאכ תורנב .רקב

 הכאלמ לעבל וארק -- תורנ ךשומ -- "רהיצ-טכיל,

 ,יתארק 18-ה האמה ףוסב היצילגמ עסמ רפסב .וז

 יכ ,תונקל רנ אצמ אלו הרייע וזיאל עיגה עסונהש

 הוועש תורנ .האבה תבשל תורנ וניכה םרט םידוהיה

 תוינקדצ םישנ ויהו ,םירופיכה םויל קר םישוע ויה

 תוניחתב םג אלא ,תורנה רוצייב קר אל תואיקב

 תוליתפה יטוחב ודדמש ןהמו ,היישעה תעשב תויכבו

 .רנל םתסנכהו םרוזיש ינפל תורבקה תיב תא

 תורנב םירופיכה םויב שמתשהל ולחה ירוענ ימיב

 םיקלוד ולא תורנ .ץוחהמ ואבוהש םילודג ןיראיטס

 םויה ךשמב ובכיש ששחהו תוחפ םיפטנמ ,הפי רתוי

 לבא ,םייביטימירפה הוועש תורנ לשמ ,ןטק שודקה
 -קה םויל הלא תורנ תונקלמ וענמנ תוינרמש םישנ

 הלאכ תורנ ,תישאר :ןהל ויה םימעט המכו .שוד

 םיכלוה םהיתויוולב םגו ,םתארי יתבל םילרעה םינוק

 ,תינש .םייוגה יגהנממ הזב שי ןכבו ,הלאכ תורנ םע

 .תויכבבו תוניחתב ,השודקב תורנה תושענ אל

 תחשמל ןוגכ ,ריעב םינטק תשורח יתב המכ ויה

 .ףרוחב ןמוש ןימב החירמלו ץיקב חוצחצל ,םילענ

 ןמשב םהיפגמ תא םיחרומ ויה רועמ םיפגמ ילעונ

 -סרוב וב ושמתשהש ,םי"יקנוי ןמש רתוי ןוכנ ,םיגד

 תיבל סנכנש הלאכ םיפגמ לעב לש ערה וחיר .םיאק

 .םלואה לכב ףדונ היה תסנכה
 יביטימירפ תשורח תיב דוע םייקתה 90-ה תונשב

 -ומ תירפגב רורפג לכ םידיב ולבט ובש ,םירורפגל

 ודבע תוינע לארשי תונב .רופסופ תסימתבו הכת

 דימת לבא ,ותמו תפחשב ולחש ןהמ ,לוזב וז הדובע

 תובכשב ינועה היה םויא יכ ,תושדח תולעופ ואצמנ

 רוציי הלשממה הרסא ךכ רחא .םידוהיה לש תובחר
 .רגסנ תשורחה תיבו הלאכ םירורפג

 סופד יתב

 ותא רשקבו יניארקוא-ינלופ סופד תיב ריעב היה

 תונשב דסונש ,רכייט רתלא 'ר לש ירבע סופד תיב
 -ליגו תונותחל תונמזהה ויה תירקיעה ותרצות .80"ה

 אלש רודל .תודלוי ירדחב (םידש) םיקיזמ דגנ תונוי

 ותיבב אצמי ימ .םראתל שי הלא סופד ירבד האר

 ,רולקלופל תוכנ תיב וב אנ הכזי ,הזכ סופדירבד

 תא ףיסוה ןימזמהו ,ספוט התיה הנמזהה .תורודל רכז

 .המוקמו הנותחה ךיראת ןכו הלכהו ןתחה ,םירוהה םש
 -תהל למס ,תובולש םידי גוז וססונתה ספוטה שארב

 לאמשמו ןימימ :.החפשמב החפשמ ,הלכו ןתח תורשק

 ."חחמש לוקו ןושש לוק, בותכ היה למסל תחתמ

 ,ןמזומל החטבהו הכרב לש תוצילמ אלמ היה ןכותה

 ותחפשמו ןימזמה ואובי ויצלח יאצוי תולולכ םויבש

 .ותחמשב ףתתשהל

 ,םידש ירק ,םיקיזמ ינפמ הרימשה תונוילגל רשא

 ד גדס
 דד ז ד ,ץה יש 11 א דב |

| 

1% 

| 
 ן

 | 1% ::י ₪ !1ו6י]ג(5 ./ 1010.

 תידדה הרזעל דוגיאה ןונקת

 יפל .םירפסב םג המושרה תיממע הנומאב םעקר

 לש םתחמש תא רפהל םידשה םיטוהל וז הנומא

 םתחמשב הלכו ןתח םג ןכו ,דוליהו תודלוי .םדא ינב

 תבלו ןתחל .םיקיזמה ינפב הרתי הרימשל םיקוקז

 אורקל וא הרותב קוסעל לוכי ןתחה :הנקת -- וגוז

 םיקוספב םירטעמ ,תדלויה רדח תא וליאו ,םיליהת

 .הלבקה לע דסוימ םפוריצש םישודק תומשבו ך"נתמ
 לבא ,הימולוקב םיספדנ ויהש תונוילגה תא רכוז יניא

 םילשוריב םיספדנה ןמ הברהב םינוש ויה אלש ינבשוח
 .חרזמה תודע ינב ידיב םויה דע םייוצמהו דדגבב וא

 -שעמ ירופיס םג ויה םיצופנ רכייט סופד תרצותמ

 ןכותה .דקונמ דחא ןויליג דימת ,םעה ןושלב תוי

 תובוטה םהיתודמ חבשו םיסנ ירופיס ;ןווגמ היה אל

 הדימעה תונשמ םישנ לש ןבל קר וכשמ םיקידצ לש

 ,םינושה םהיגוסל תולמעו םילמע ,םעה ינומה ; הלעמלו

 ןתח לע ,םהיתורעיב םינלזג לע םירופיסמ רתוי ונהנ

 ימיבש ןכתי .םינתח ינש םע הלכ וא תולכ יתש םע

 ותשאו סופיירד לע םירופיס םג ועיפוה סופיירד טפשמ
 לארשי תונב .םידשה יאל חלשנו היתועורזמ אצוהש
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 יניא ספדנ םא .הנועמה סופיירד לע ריש תורש ויה
 -יירד תעדיה :ינורכזב עקתנ רזוחה זורחה לבא ,רכוז

 וטסייוו,) ךנה ידוהיש ינפמ -- ךכל תעגה המב סופ

 וד לייוו -- סָאד ריד טמוק'ס סָאוו ראפ ,סופיירד

 .("עלעדיי ַא טסיב
 ינא רכוז ,רכייט סופדב העיפוהש הבוטה תורפסהמ

 ץראל ועסמ לע הרונטרבמ הידבוע יבר תורגא תא

 םירפס המכ םג ועיפוה .םילשוריב בצמה לעו לארשי

 אל הימולוק יסופד לע האלמ היפרגוילביב .םיינבר
 יפל .הרבחל דוע רשפא םא עדוי ימו ,ןיידע העיפוה

 רפסמ ןוטלשל רוסמל סיפדמ לכ היה ביוחמ קוחה
 רסיקה רצח לש הירפסל דחא חלשנ םהמ ,םיקתוע

 סופד ירבד תובבר םש ויה 1900 ינפל דע .הניוב

 ומשרנ אלש ,םיפתרמב םיזגראב שידיאו תירבעב

 תפירש ירחא הז רצואמ אוהשמ רמשנ ילוא .גולטקב
 תורפס שופיח לע .םיצאנה ידי לע םיידוהי םירפס
 (הנידמה תירפס תעכ) רצחה תירפסב המלענש תידוהי
 19007-ל בורק .(ט"ישת ףוס דע) יתעמש אל הניוב
 תויתואב סיפדהש ,ללכושמ סופד תיב ידוהי דסי

 יכרוצל רקיעב דבע אוה .תוירבעו תויליריק ,תויניטל

 .וב וספדנ םינותעו ריק תועדומ םג לבא ,םידרשמ
 ייקצוקופ סולג, םשב ינלופ ןועובש איצוה סופדה לעב

 -סיימולוק הטזג, םשב ינלופ ןועובש .(היטוקופ לוק)

 ,"החמת, היה וכרועו תובר םינש הז עיפוה "הק
 דוחיב .םידוהיל ררוצו תוינלופל יאנק ,ינמרא רמולכ
 הקזח הגלפמל ונייה זאמ ,םינויצה לע לפנתמ היה
 .םינפלמ םידוהיה ינקסעכ םינלופל ונענכנ אלו ריעב
 ןורשכב םהילע ולעש ,םינמראל וסחיי ןילופ ידוהי

 הרותב רמאנ קלמע לעו ,יקלמע אצומ ,לודגה רחסמב
 "ץחמת, וא "החמת, םשה ."קלמע רכז תא החמת,

 תיממע האצמה הארנכ אוהו ,רחא םוקמב יתעמש אל

 .היטוקופ לש

 תואקנב

 םידחא םיקנב ושמיש הימולוק לש בחרה הרחסל

 רנבדב הדבכנ הדמע התיה ריעלו םידוהי םיריבג לש

 תא דסיל לצרה דמע רשאכ .היצילגב תידוהיה תואק

 הימולוק הרחבנ ,תוינמ איצוהו זלש ילאינולוקה קנבה
 ידוהיל תורקי יד ויהש ,היתוינמ לע המתחהה זכרמל
 זא .תוילגנא תוריל רשע ינמודמכ ,הימולוקב דימא

 ידוהיו .טלש לע תוילגנא םילמ הנושארה םעפב וניאר
 שיווי ,ינמרגה ביתכה יפל םתוא וארק הימולוק
 םהמו ,םיידוהי אל םיקנב ינש ריעב ויה .שיאו'ג םוקמב

 ,ףסכ תורטש איצומ היהש ,הנידמה קנבל ףינסב ,דחא
 רוזחמה תא עדוי יניא .רחסמב םוקמה תובישחל ןמיס
 רוזחמש ,ינחטבומ לבא ,םיידוהיה םיקנבה לש יתנשה

 תא .וילע הלע "םירתשח, ידי לע תויטרפה תואוולהה
 "םינרתשחא, םשה .ראבל עדוי יניא "רתשח, םשה

 םירהממ םילמג, י"שר שרפמ (ד"י 'ח) רתסא תליגמב

 ,ינקפוסמ .םידרפ ןימ םרידגמ ארזע ןבא וליאו "ץורל
 לכב ,הוולו הוולמ ןיב ךוותמכ רתשחה אב הז םשמ םא
 םגו הוולה םגש ,םישנא םילודגה םירתשחה .ויה ןפוא

 ריעב היה 80--707-ה תונשב .ןומיא םהב ונתנ הוולמה
 .תובוט תודימ לעבו חקיפ ,ןדמל ידוהי ,דבכנ רתשח
 תואר יפל םווליש םיבוהז יפלא ול םירסומ ויה ןוה ילעב

 ,הוולמה תא ריכה אל הוולה .םימיוסמ םיאנתב ויניע
 -למה גאד אל םימעפלו ,ז"כומל םלשא בותכ רטשב יכ

 .םדעומב םיחוורה תא ול חלש רתשחהו הנייבוגל הוו

 תואוולהב וימי לכ קסעש לע ,ונופצמ ופקת ותנקז תעל

 הרמ .המרעה אוה "אקסיע רתיה,, ףוס ףוס יכ ,תיבירב
 .דבאתי אלש וילע ורמש ותיב ינבו וילע הלפנ הרוחש

 ומצע ליפה ,הקומע החיתפ ראב האר ,ונב םע לייט םעפ

 דוחבכ אלא ,דבאתמבכ וגהנ אל ותרובקב .תמו הכותל
 ןמזב היה רבדה .ותיולהב בר דובכ ול וקלחו ,הל
 -בומ דיסח ,רחא רתשח לע .תוירבה יפב החישל (1843)
 -ייה .הקדצ לע הזבזבו הזוחא שריש ורפיס ויתרכהש קה
 דימתו ,םידיסח לש הלפת תיבב רקובב ותוא האור ית

 ודמע ינפל (ד"י ה"פ םילהת) "ךלהי וינפל קדצ,, םייק
 .הלפתה תיבבש תונוש הקדצ תופוק ודקפב ,ללפתהל

 םע םילודג םימוכסב היה םקסעש ,םינרתשחל דוגינב
 תיברב םיירפכל םיוולמל םידוהיה וזב .םידבוכמ םירחוס

 .םהל וארק "םיקינטנצורפ,, ,הצוצק

 היה .תיבירב םיוולמ םידוהיה לכ ויה םייוגה יניעב

 -שמ םע ונל היה אל רשק .רדגל רבעמ ירצונ ןכש ונל

 רוקיבל לוכיבכ ;ותשא ונילא האב םעפ ךא ,וז החפ
 תוולל האבו הל הקוחד העשהש התליג ףוסלו ,םינכש

 אבא םגש ןיבהל הלכי אל איה .תיבירב ףסכ ונתאמ

 דבלמ ,ףסכ ונל ןיא ללכבו .תיבירב הוולמ אלו דיקפ
 דופו יניארקוא םגתפ לבא .ושדוחב שדוח ידִמ תרוכשמה
 ,(הוולמה) ידוהיל םינופ הרצ אובב :רמוא ץופנ ינל
 ."אדישז אד אט ,אדיב קאי,

 הרובחת

 המייקתה וליאכ ,ראודהו תובכרה ,השידחה הרובחתה

 םידרשמה ויח תבשב .םידוהיה ןעמל הנושארו שארב

 ,תבשב ואיבה םנמא ראוד .תוחוקלמ םיקיר תונורקהו

 תואחמהב חלשנש ףסכ תאבהל םידחוימה םירוודל לבא

 התיה אל ,התיבה תוליבח האיבהש ראודה תלגעלו
 לודגה םבורב ויה תובכרב םיעסונה .תבשב הדובע
 םיעסונ-םינכוס .תועסממ קר וסנרפתהש םהמ ,םידוהי

 אלו ,שי .םינוש תומוקמב םימיב ודבעו תולילב וענ

 -עפ) "תוליבח ידוהי, .תבשל תבשמ אלא ,הטימ ואר

 תונקל םוי םוי םיעסונ ויהש םישנא וארקנ (ןעדוילעק
 םהל ויה .םריעב םירחוס ליבשב הריבה ריעב הרוחס

 השק הנשה ףוסב סיטרכה שודיחו ,םייתנש עסמ יסיטרכ
 תולימג,, לש הפוקל וקקזנו ףוס םי תעירקכ םהל היה
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 היצילג לש הברעמב םיצופנ ויה "תוליבח ידוהי,, ."דסח

 דחה יתבמ וא הנממש ,הניוומ הקוחרה הימולוקבמ רתוי
 -יישעת תרצות םיאיבמ ויה היבארומבו היכ'צב תשור

 םכרד סלפל ועדיש ,הימולוק ידוהיל התיה בובל .תית
 .ב הגרדממ היינק קוש קר ,ןושארה הרוחסה רוקמל

 ,ברע תונפל הניווב הריהמה תבכרב יתילעש םעפ לכב
 םידוהיב יתלקתנ ,הימולוקל םירהצב תרחמל עיגהל ידכ

 ,בונראט ,בוקארק ירחוס ליבשב תוליבח םיסומע

 -יבח ילב ועסנש םידוהי .דועו ,(תינלופב בוש'ז) אשיר

 ,רתומהמ רתוי ןורקל סינכהל םהל ורזע תובר תול

 םנעטממ קלח רוסמל םחירכהל לכוי חקפמהש ילבמ
 םינויפרק ונימזחש םידוהי ויה .ןעטמה ןורקל םולשתב

 תוכירב ןיידע ויה אל תיאלקחה היצילגב .הניוומ םייח

 ,גד ןימזהל בונראטמ ריבגל ול היה יאדכו ,םינויפרקל

 רבכ היה רקובב תרחמלו ברע תונפל הניווב תמוהש

 .םיימוקמ םילוז םיגד תונקל רשאמ ,ותרדקב

 ,1866 תנשב הימולוק ינפ לע ךלהל הלחהש ,תבכרה
 יתורשל .םידוהי ידיב התיהש ,הנשיה הרובחתב העגפ

 םיטעמ םידוהי ךכ רחא ורדח ראודהו לזרבה תליסמ
 -והי דוע וסנרפתה תאז לכב .תבשה תחונמ לע ורתיווש

 לזרב תוליסמ ויה אל יכ ,תולבסמו תונולגעמ םיבר םיד

 רוביחה םגו .הימולוקל םורדמש היטוקופ לש שלושמב

 ירע םעו הזמ הירגנוהל ךרדבש ןיטאילד םע רישיה

 ונל רפיס ןקז ןולגע .ימיב אלא רצונ אל הזמ רטסינדה
 -נע לכאו הירגנוהל ונורקב עסנ ךיא ,רדחב םעפ

 רדחה ידלי ונל ויה ןפגה תוצרא ,םימרכהמ רשי םיב

 -ייש, ויה םא םג ,ונידליל ליזרב תורעימ תוקוחיו רתוי
 -שמ תיעוצקמ ןושל התיה םינולגעל .*רסיק ותואל תוכ
 םהילגרה ,םיסוסל עגונה לכל הרישע היגולונימרט ,םהל

 ,םיברה המתרה ירזיבאו הלגעה יקלחל ,םהיתולחמו
 -בו הוורואב םיסוסב גוהנל ךיא ,ינולגע "ךורע ןחלוש ,ו

 .םירחא םינולגע םע םיסחיהו ,ךרד

 היה תיזחב .הרצ תיעקרק לא תועפושמ ויה תולגעה
 תחתמ ןכודב .םגיהנמו םיסוסב ףילצמה לש ובשומ ,ןכוד

 ןוקיתל םירישכמ הבו הבית התיה ,שקמ בשומ"ןרזמל

 םיצפח םימעפלו םישנאל ןוזמ ,קחדה תעשב הלגעה

 היה םיסוסל ןוזמה .הלועמ הרימשל םיקוקזה ,םירקי

 ילכ .דצה ןמ רושק םתוקשהל ילדהו ,הלגעה םינפב

 רושק היה םילגלגה יריצ תא חורמל ןרטע םע רוגס

 בכרומ ,לילג יצחכ ,רמוקמ גג .ץוחבמ הלגעה תיתחתל

 התסיכ ץע יקושח לש תשר לע החותמ ,הקזח תלצחממ
 לעו הלגעב םיבשויה לעו הרוחסה לע הנגהו הלגעה תא

 שידייב הארקנ הלגעה .שמשו ,גלש ,םשג ינפמ ןכודה

 םג הארנכ ,דואב ארקנ הלש גגהו ןגאוו תינמרגב ומכ

 ארקנ הנטק הלגעל הסכמה םיניבה ימימ .תינמרגמ ןכ
 -פכבו תורייעב ובבסש ,םיקידצ ידכנ .לדואב הנטקהב
 הלגעב םיעסונ ויה ,'ד םע יבידנ ידימ הכימת לבקל םיר

 .הסכמה תחת ןולל היה רשפא קחדה תעשב .לדואב םע

 ךותל תוסנכנ תולגעה ויה םירפכב ןולמה יתבב

 תסינכל ,בחר רעש םע םיתב .גג הסוכמ בחרנ רודזורפ

 לבא ,ירוענ ימיב םיבורמ ויה -- הכותל הלודג הלגע

 הלאמ תונטק תולגע .דוע ונבנ אל הלאכ םישדח םיתב

 שיא .(תינמרגב ומכ) "רהופ, א ןכל וארק הסכמ אללו

 אלא (םיצע םע הלגע) "ץלוה טימ ןגאוו א, רמא אל

 -וקמל תועיבקב ועסנש תולגעל ."ץלוה טימ רהופ א,

 דוע ,ריעב תועובק תוינסכאו תונחת ויה ,םימיוסמ תומ
 תורייע תומש לע תוינסכא המכל םיארוק ויה ימיב
 -סוג רקנדורוה יד, :ןהב םינסכאתמ ויה ןהמ םיאבהש

 .'דכו הנרובדאג לש וא ,(הקנדורוה לש הינסכא) "הדופ
 ,הבחר ,החוטש תיתחת םע תונורקב םג ושמתשה ריעב
 תרבעהל ושמש םה ."הראנ, םהל וארקו תונפד אלל

 דסמל .םינטק די תונורק ויה םילבסל .םיזגראו םיטיהר

 ,תונטק ,תוחותפ תולגעב ושמתשה התברקבו ריעב תוע

 הנטקה ,"הלגוו, הארקנ וזכ הלגע ,םיכר םיבשומ םע
 -מבו 197ה האמה ףוסב המלענ וז םיעסונ תלגע .ןגאוומ
 דצהמ הלק הסינכ םעו םיציפק לע הרכרכ האב המוק

 .ולפקל היה רשפאש רוע הסכמ םעו הגרדמ יבג לע
 -שה ןורחאה םשב ."רקאיפ,, וא "סלוק, הארקנ הרכרכה
 .ירוביצ שומישל תדמועה הרברכ ןויצל רקיעב ושמת
 תוירוביצה תורכרכה .ולש סלוקב עסנ ריבג וא "ץירפ,

 קר קושב ודמע תבשבו ,םידוהי ידיב הימולוקב ויה

 .ירצונה רובצה תושרל וא םידוהי םיאפור ליבשב 2-13
 ינולגעל .םידוהיכ תבכרה תנחתל עוסנל הברה אלש

 דוק .תבשב הבר הדובע התיה אל םיירצונה םירקאיפה

 הסיכ רשאכ .לארשיב יתד בשומכ תבשב התבש הימול

 .גלש תוררגמב ושמתשה ,המדאה ינפ תא שבי גלש
 םילגלג לע עסממ התיה המיענ הלק הררגמב העיסנ
 .ץצחה שיבכ ינפ לע

 היה ,ריעה םוחתמ שיבכב ואציש םיסוסה ינולגע לע

 הרוק םידירומ ויה הלילב .סוס לכ דעב ןטק סמ םלשל

 לע שיבכ לש תובלטצה תומוקמב ומכ ךרדה בחורל

 -המ וא היריעהמ םידוהי ורכח סמה תא .לזרבה תליסמ

 ,הקטגור תינלופב הארקנש ,חרוקה ללגבו ,הלשממ
 תידוהי הסנרפ וז התיה ."םיקינטאגור, סמה יבוגל וארק

 האצמ הלשממה יכ ,ימיב הלטב איה .תובר םינש ךשמב

 ןיב תורחתהה .םישיבכה סמ תא תובגל תורחא םיכרד

 רוחה דיספה םימעפלו הריכחה ימד תא התלעה םידוהיה
 -פלו םוקל וילע היה יכ ,הלילב חונמ עדי אל אוה .רכ
 היה תבשב .סמה תא לביקש ירחא םוסחמה תא חות

 דור לע יתעמש אל .ףסכה תא חקלש "תבש לש יוג,, ול
 ושיערה אל ,רישיה סמה לטובשכ .רשוע השעש קינטאג
 .םירוטאניפורפה ומכ תונוטלשה תא םיקינטאגורה

 תואנולמ

 הגרדממ התיה םתמר .םידוהי ידיב ויה ןולמה יתב םג

 -כוס ויה םיחיכשה תוחוקלה .בובל לש הדמ הנק יפל ('ג
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 .רצואה םליש םדעבש ,םידיקפו םיניצק ,םיעסונ"םינ

 הנע הזו ,םוקמ ןיאש ול ונעו ןולמל אבש ןיצקב השעמ
 שיאה טלמנ ,ותוכהל וברח תא ןיצקה ףלש .תוזע ול
 ןידה תיב .והגרהיו והגישיו וירחא ףדר ןיצקהו הצוחה
 תודע םגו ורפיסש יפכ ןיצקה תא שינעה אל יאבצה
 המכ דע ."ודובכ לע ןגה, לוכיבכ ןיצקה .התבגנ אל
 םיליגר .ריעב הבורמ תושגרתה התיה אל רכוז ינאש
 .קוחל לעמ דמוע ידוהי םע ובירב אבצ ןיצקש ,ךכב ויה
 .קותשלו ותפרח תא עומשל היה ןולמה שיא לע

 ירכוחו םירחוס םירס ויה תחא תיתיב לעב הינסכאל

 "םילטוה,הש העשב ,לוכאל םג היה רשפא םש .תוזוחא
 -יה םהימודו םינולגעל .תוחורא ושיגה אל (ןולמ יתב)
 -יחרא .םהיתולגעלו םהל ,םיתש וא תחא הינסכא הת

 נ"כהיבל טרפ ,תויסגכה יתבמ דחאב םינל ויה יחרפ
 .לודגה

 -עה ןיבמ םימש םשל םיחרוא יסינכמ ריעב םג ויה
 .םינצבק םהיתבב םינילמ ויה םיטחוש וא םידמלמ .םיינ

 ,הגרד יתוחנ .תורייעבו םירעב םיחתפה לע םירזחמ

 ,םמחל תא חיוורהל ולכי אלש ,שידיאב "סגרד סיח,
 םהיסכנמ ודריש םיתב ילעב .םיחתפה לע םירזחמ ויה
 היהו,ב ןונגע לש ורוביג השגמכ ,הסנרפ לכ אלל וראשנו
 םיעסונא ברהמ הצלמה םילטונ ויה ,"רושימל בוקעה
 םע יבידנ, לש םהימחר ררועל ריעל ריעמ םיכלוה וא

 הטמ רבשנש ,םיבוט ןב ,ןוגה םדא לע "םהרבא יקלא
 ויה םחל הטמ תריבש לש םירקמו תויה .ב"ויכו ומחל
 רוזעל הצלמה הלכי ,תולדבש הלדה היצילגב םיבורמ
 וליפא םוקמ ותואל רזח םא .הנושארה םעפב קר ךרצנל
 -בקל רשאמ רתוי וילא בל ומש אל ,המימת הנש ירחא

 וא שדוחב םעפ תיב לכב ועיפוהש ,.םיימוקמה םינצ
 חספל קר םהיתבל םיבש ויה םירעב םירזחמה .עובשב

 הזכ טעמכ ,עובק תועסמ חול םהל היה .ירשת יגחלו
 רמוא אל) ןחלושה די לע הדבוע וז תינכת .תובכרה לש
 איהש אלא ,(הלא םיבולעל התיה אל וזכ הפמ ,"קוריה,

 .ינצבקה ןויסנה ךותמ הרצונ

 ("ןבו בא תונורכז, רפסה ךותמ)



 צכ .9 ר''ד לש ונמוימ

 םידוהי

 קהנזטר המלש ר''ד

 יטנכשא הרלק ר''ד

 שירפ וינוב ר''ד

 סלוה ר''ד

 צכ לוופ ר''ד

 ןתנ צלוהמורק ר''ד

 רגרביונ סקמ רי''ד

 יוטרמפד פר ר''ד

 ןאילימיסקמ רללס ר''ד

 הטוריס ר''ד

 רכייט דנומגיז ר''ד

 רגייצ שוילוי ר'"ד

 (יח) שידגילד שרה רי''ד

 הירמ-הווא טרבלג ר''ד

 רמה דוד ר'ד

 דירפטוג רקסוא רי''ד

 ריאמ טרבלג ר'ד

 קראמ סקל ,

 קזיא רוטקאפ ,

 ןואיל םיובלוש ,

 תוהק סיובלוש ,

 רגרווכור ,

 יצירואמ םעלוה ,

 קראמ ףפאנק ,

 רעגני% ,

 לסה ,

 רעלקנ*ו ,

 ןויצ-ןב רעלסעפ ,)

 סעדראפ ,

 ףסוי רעקענשטוה יי

 הימולוקב םיאפורה
 םלועה תומחלמ יתש ןיב

 רי'ד
 רייד
 רז

 רד
 ויד
 רייד
 ריד
 רי

 רייד
 ר"ד |
 ל
 רי'ד

 ריד
 יד
 רי'ד
 ר''ד

 רייד

 יכרוע

 יי

, 

 ןואיל ןהכ

 ןושרג דנייפרדל

 תחספ סחנפ
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 ןאילוי ףרש

 רלסייור-רבליס

 גרבדלוג

 ןמרקוצ

 ןרוה

 ןמזואה

 ןמרסוו

 דנהרללא ןואל

 ןשריק

 רנרט

 שריה רכב

 סלהליו רבה

 ףסוי רללה

 הימולוקב ןיד

 רסיא ןמסייר

 רעטסביל םיחא

 ינאק שורומראמ

 וקימ רלטרב

 ןטראב

 והיעשי רבואש

 רבואש קרמ

 ויול

 רעטבאלעג

 הנהכ

 ןייטשלעקניפ

 רעואדלומ

 דרנרב

 רנרוה

 (לארשיב יח) בקעי ףליוו

 " "  המלש ףליוו

 ףלוו צנרקנזור ר''ד

 שורומרמ דרפלא ר''ד

 קחצי רוטנק ר''ד

 סירצונ

 רוזוליב רימידלו ר''ד

 יציבינילאק ר"ד

 הנילש ר'י'ד

 יציבקזוק ר''ד

 יקטנילוססוא ר''ד

 יקסביקנה ר''ד

 סוארק ר''ד

 יציביקנטס ר''ד

 יקסבליסוו ר''ד

 יקסניבויצוק ר''ד

 יקסבונאיזדוב ר''ד

 רלאוו ר''ד

 סורגלימ

 גרבנטכרט ,

 רוש ,

 טראהלגנא ,

 דנומגיז רלדא "*

 םיכאוי יזנכשא

 םהרבא ןב יטכשא ,

 שער

 סוקרמ

 גרבלזיו ,

 טיוהנרב ,

 ררה ,

 רמרק ,

 ןאמגאוו ,

 הנימזוק ,
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 רלזיימ ןתנ

 ץיבורוה תשורחה תיב

 -ודגה םילעפמה דחא היה ץיבורוה לש תשורחה תיב
 הפוקתב רתויב לודגה ילואו הימולוקב רתויב םיל
 -יבוסה ןוטלש תעב ,דחוימבו ,תומחלמה יתש ןיבש

 םג לדג -- התובקעבו ,הלפכוה ותקופת רשאכ ,םיט
 .ליבקמ רועישב םידבועה ןונגנמ

 רק יתש ןב תיבב ,וקשויצסוק 'חרב ןכש לעפמה
 דיחב דחוימב טלבתה אל ךא ,לודג היה םנמאש ,תומ
 + .הביבסה יתב ראשמ ותוינוצ

 תרצות

 תונוליו ויה הזה תשורחה תיב לש תירקיעה ותרצות
 םייוסיכ םג ךא ,("טליפ,) תיתשר תנוכתמב תונולחל

 .ישמ לש דבמ תוטימל

 -והמ 1930 תנשב ואבוה תונוליווה רוצייל תונוכמה
 .ןילופ יבחר לכב ןהל תומוד תונוכמ ואצמנ אלו דנל

 המודב ,תותשר רוצייל דעונ תונוכמהמ יראה קלח
 תואמגודו "םיחרפ, ומקר -- תורחאו ,גיד תותשרל

 .תותשרה יבג לע תונוש

 םיאיבמ ויה אלא ,םוקמב רצוי אל ימלוגה רמוחה

 תא איבהל וגהנ םינלופה תפוקתב .םיקחרממ ותוא

 -בוסה ןוטלש ימיב וליאו ,יקציבוזמ בושאמוטמ םיטוחה
 היה ,רומאכ .הבקסומ דיל הרייע ,היבלסישפמ -- םיטי

 טוהיר יגוס וא תוטימל ישמ ייוסיכ לש ילוש רוציי םג
 .תוקיתע די"תונוכמ תועצמאב םיקיפמ ויה ותוא ,רחא
 ,דואמ הרקיו הרידנ ,הנימב תדחוימ התיה וז תרצות

 הבור הדעונ איהו תויסרפ תואמגוד יפל התשענ רשא
 .אוצייל -- הלוככ

 רורחה תיבל העבצמ םג הפסונ םיטיבוסה תפוקתב
 תותשרהו םיטוחה תא םינוש םינווגב ועבצ הב ,תש
 .תחאכ

 יעוצקמ רפס תיב םג ףנוסמ היה תשורחה תיבל

 הנבמב ןכש רשא ,םילועמ עוצקמ-ילעב תרשכהל
 'חרב ,תוריזנל "הימינפ, ןיעכ ןכל םדוק שמישש
 .ינלופה םויסנמיגה לש ןיינבה ירחא ,ה'ציבקצימ

 תדובע יסחי

 תשורחה תיבב ודבע היינשה םלועה-תמחלמ ינפל

 תפוקתבו ,(םישנ -- עירכמה בורה) תודבוע 400דכ

 ציבורוה לש תונוליוול תשורחה תיבב תודבוע תצובק
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 הלע תודבועה תווצו ,רוצייה לדג יטיבוסה זוטלשה
 ,תוינמרג -- תורתונה ,תוידוהי 90%7כ ןהמ ,640"ל

 .תויניארקוא דואמ טעמו תוינלופ

 םיתב ילעבהו םיניקת ויה לעפמב הדובעה יסחי

 דיוא וחפיטו םיבוט שונא יסחי לע רומשל דימת וגאד
 תרקבמ התיה ץיבורוה 'בגה .תידדה הנבה לש הר

 תוישיאה ןהיתויעבב תניינעתמ ,הלש תודבועה לצא

 ,ךדיאמ .ןידה תרושמ םינפל ןהל רוזעל תלדתשמ ףאו
 םיטנמלא וננתסי אל תודבועה ןונגנמ ךותלש וגאד

 םישנ .הדובעה יסחיב חתמלו הסיסתל םורגל םילולעה
 תוליעפ וא ,תוילאמש תופקשה ילעבכ ןהילע ועדיש

 הדובעל הליחתכלמ ולבקתנ אל -- הלא םינוגראב
 דקוה ןכ ."חרושה תא הנלקלקת, ןפ ,תשורחה תיבב

 םייתרבח םיכרצ ינימ לכל הבורמ בל תמושת השד
 ונעייש תודסומ וחפוטו לעפמה ידבוע לש םייתוברתו
 .הלא םיכרצל

 ליכהש "תוברת תיב, םקוה תשורחה תיב ךותב
 םיקחשמ ,תורבוחו םינותיע ,וידר ,תופשה לכב הירפס

 ידבוע ברקמ לגרודכ תצובק הנגרוא .דועו ,םייתרבח
 -שמלו םינומיאל -- הל רסמנ םיטיבוסה ימיבו לעפמה
 דסונ ןכ ."לוקוס,ה לש ךומסה שרגמה -- םיקח
 .'(ץאמסוק רפכב לעפמה תודבועל דחוימ הארבה תיב

 יעוצקמ חנבמ

 -- םייעוצקמ םיאת יפל קלוחמ היה תשורחה תיב

 תוריעצ ויה תודבועה לש ןבור .םיכרצה יפל .םלדוגו
 וטלב .ןעוצקמב בר קתוו ןהל היהש םגה ,םינשב

 לש דיקפתל התלעש ,רלברג 'בגה :םישנ יתש ןהיניב
 הנוממה .המוד דיקפתב -- רקלפ 'בגו םיאת תלהנמ
 -נמ וליאו ,רלטפה םשב ידוהי ,רבג היה תונוכמה לע
 ,גרבנטור םשב הימולוקמ ידוהי היה -- ןונכתה לה
 .תיטפשמ הלכשה לעב

 םג) בואטו ןמזואה -- ונמנ הלהנימה ישאר לע
 םויכ אצמנה ,רלג השמ -- ישארה יאנוכמהו (ןטפשמ
 .הדנקב

 תיבב יללכ להנמ לש דיקפתל יתינמתנ 1941 תנשב
 -וכת םיתעל עוסנל ילע היה ידיקפת ףקותבו תשורחה
 ,רוציי ,םלג רמוח) םינוש הדובע יניינעב הוקסומל תופ
 .(דועו ,אוציי

 הרקמב יתיהש ,הינמרגל היסור ןיב המחלמה ץורפב
 ,יריעל רוזחל דוע יתקפסה ךא ,יתדובע לגרל הוקסומב
 .םודאה אבצל ןכמ רחאל סייגתהל תנמ לע

 -ודגה תונוכמה ואצוה ,הימולוקל םיצאנה תשילפ םע
 וליאו ,הירגנוהל וחלשנו "ץיבורוה, תשורחה תיבמ תול
 .םוקמב וראשנ תונטקה



 תוגלפוכ

 תויטילופ תועונתו

 רעלעה יבצ ר''ד

 הפנע תינוזיצ תוליעפ
 (םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב)

 לש תיטילופ תימואל תונגראתהל הבושח הפיחד

 דעוול תויטרקומדה תוריחבה י"ע הנתינ הימולוק ידוהי
 -ביטש הליהק, לש םמוקמב אב הז דעו .ידוהיה ימואלה
 .םיללובתמה תטילשב ןכל םדוק ויהש "ךעל

 -שי תיב, יללכה ינויצה דוחיאה םקוה 1903 תנשב

 המלש ר"ד ומכ םיקיתו םינויצ םישגפנ ויה ובש ,"לאר
 המלש ,סקאל קרמ ר"ד ,ןאמראלק םירפא ,קהנזור
 רעונה ןמ םיריעצה םיגיהנמה םע יזנכשא הנוי ,רעש
 םייח :"תודחאתה,ה ןמ םיגיצנה םע ,רקיעב ,יצולחה

 ראה לאכימ ,רגרביינש השמ ,קיגוג לפוק ,םולבלגניר

 ,סקאל ריאמ ,םיובלטייט קחצי ,רלברג יול ,ןרוקלז
 -נרעטש ר"ד ,סראר המלש ,קילאפ ןמחנ ,רדנב בקעי
 ,רגניטע ריאמ ר"ד ,רלקנש בקעי ,רלמר לטע ,גרעב
 .םירחאו ,ןמרעפייא יטענ

 םג המרת ,ריעב תימואלה הייחתה לש הגושגישל
 תמחלמ תעב הדסונש ,"ריעצה רמושה., רעונה תעונת

 לע היצילגל הרבעוה ךכ רחא ,הניווב הנושארה םלועה

 ,ךכ ךותב .םשל ורבעש םיריעצ םיידוהי םיטילפ ידי
 ,"ריעצה רמושה, לש תורדתסהה הימולוקב םג הדסונ

 הקדובולס -- הימולוקל ךומס רפכב הרשכה תדוקנ םע
 אתחנתא הלח המחלמה לש תורחואמה םינשב .הנסל
 ,ןיסולכואה תודונת בקע ,תפעוסמה תינויצה תוליעפב
 תיב תא קיגוג גוזה שדיח המחלמה רחאל ףכית ךא

 ןכו רעונל תותיכ ןגראו "הרורב הפש, ירבעה רפסה
 הרטעה הרזחוה םירחא םימוחתב םג .םירגובמל םיסרוק
 הלביק ףא ינויצה בוחרב תירוביצה הדובעהו הנשויל
 .תרבגומ הפונת

 לאכימ םע ,"תודחאתה,ה ןמ םירכזומה םירבחה
 ןוקה תדעו תא בר ןורשיכב ולהינ ,שארב ןרוקלזאה

 ס"היב תא הדסי "תודחאתה,ה : הביבסבו ריעב תמייקה
 : ץיוורוח היסונ 'בגה י"ע להונש ,די תדובעל יעוצקמה
 רשאו רטיב בקעי ,עדונה ינויצח תלהנהב לצרה תירפס
 םירפס יפלא הליכהש ,רעגנימערפ-רעטיב לטיג ות

 םיגוח הבריק -- תינמרגבו תינלופב ,תירבעב ,שידייב
 גוחה ;העונתה תונויערלו םיאשונל םיבחר רתויו רתוי

 ,ףפונק קעראמ ר"ד לש םתלהנהב "יולה. יטמרדה
 הלבייל ,ןמיינ שרעה ,ןמיינ לדנוז ,ןאמרעייש סחנפ
 רצקו הבחר תוליעפ חתיפ ,ןמרפייא יטענו גרבספלוו
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 : ןימימ הנושארה הרושב םיבשוי .''תודחאתה,, תעונת ישאר
 ; רטכר .א ,רנקנאד ,רכייט ,לדניט ,ןרק קחצי ,רבה .ז רייד ,רלקיש .מ ,יוט : היינשה הרושב .טארנזליה דוד ,רגרביינש .מ

 .קנב םחנמ -- לאמשמ ינוציקה : (הלעמל) תישילשה הרושב

 ומכ תואצרהה ושדוח יבניוט םלואב ;יתבר החלצה
 ר"ד -- םיימוקמ םיצרמ י"ע קלחב ,המחלמה ינפל
 ר"דו קיגוג לפוק ,םולבלגניר םייח ,קהנזור המלש

 -רהל ואבש בובלמ םיחרוא י"ע -- םקלחבו ,רעמארק

 ,לגניר לאכימ ר"ד רוטאנסה ,רייג ריאמ ר"ד :תוצ
 ,ץראווש ילתפנ ר"ד ,ןייטשרבליז רד ;קוטשניב 'פורפ
 לשיפ ,רוטאנס ר"ד ,רברו לשיפ ,ץראווש לפוק ריד

 םידוהי תואמ .רעלעה יבצו גנירה ןמלז ,ךיירטשנטור
 .הלאה תואצרהל בישקהל םיאב ויה םיגוחה לכמ

 לש םתלהנהב ,חשל ןודעומ היה שריה ןורבה םלואב

 -ודג התיה וב תופתתשההו רביירש דודו ןמרייש סחנפ
 הל

 הימולוקב "דוסיה ןרק, ןעמל הרע הדובע הלהנתה
 םיחילשל תודוה םיגשיהב הרתכוחש ,הביבסה לכבו

 -תה,;ה ןמ ןקסעה .רגרב הרשו יקצירטסיב ןתנ ,י"אמ

 י"'אמ תחלשמה םע עסונ-רבוע היה ,רלברג יול "תודחא
 .הביבסבש םירפכבו תורייעב

 םילועה ינושאר

 ,םינושארה םיצולחה י"אל הימולוקמ ולע 1920-ב
 להנמ ,ןירוח .י םויכ) גרוונורג הדוהי :ויה םהיניב

 םולש ,גרבנרטש ריד ,ןמרפוק ףסוי ,(רבעשל "ןיכי,,
 .םירחאו סקאל

 ארקנש ,לודג הרשכה ץוביק םייקתה הימולוקב

 ,רלברג יול ,םולבלגניר .ח ,ףפונק .מ ר''ד ,טורבסייוו .וו ,רמוש

 -וש תוביבסמ םירבח םתרשכה תא ולביק וב ,"בוסולק,
 תביבסו היסלדופ ,היסלופ ,ןילהוו ,הילודופ ומכ, תונ
 החלש "תודחאתה,הש םינושארה םירבחה ןיב .הנליו
 ,סקאל םייח ,רלטרב קיזייא סדנהמה :ויה הרשכהל

 -חאו רמה בקעי ,רלברג יול ,רלמאר לטע ,ןירג בקעי
 ילויב י"אל ולע תאזה הצובקה ןמ םירבחה תיברמ .םיר
5 

 ליעפ חרואב ךמת גרבמלב "תודחאתה,ה זכרמ
 -וימ תוברת יחילש י'ע הימולוקב תיצולחה העונתב

 ,רזייר סדנהמה :ויה גרבמלמ םיחילשה ןיב .םידח
 רוספורפ ,רבעשל כ"ח ,ןדס בד םויה) קוטש לרב

 לשיפ ,רטרג םחנמ ,(םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב

 ,רבעשל ינלופה םייסה ריצ ,רצלמ ןתנ ר"ד ,רברוו
 תיתוברתה הדובעב .רלה יבצ ר"דו ץרווש לפוק ר"ד

 גנירה דנומגיז-באז יללכה ריכזמה הברה רזע תאזה
 גיצנהו (תורדתסהה לש תזכרמה הדעוה רבח -- םויה)
 ץוביק רבח םויה) ןייטשניורב קנויל ,"ץולחה, זכרממ
 .(הדלוח

 ויה םיטסינויזיוורלו "יחרזמ, .םייללכה םינויצל םג
 תגלפמ שארב .ריעב ץולח תוצובקו רעונ תועונת
 הנוי ,רטכש ךינעה ,סבערק הדוהי :ודמע "יחרזמה,
 ,םיובנזור שרה ,םימואת יבצ םייח 'ר ברה ,יזנכשא
 ירבעה רפוסה לש ותמזוי יפל ..םירחאו ןמראלק םירפא



 הימולוק רפס 1120

 יאמולוקה "יחרזמה, ןמ םיחילש ועסנ ,ןהפ ןבואר

 .תועקרק תונקל י"אל (ךיירניזו רעבאה)
 ר"ד ד"הוע ודמע תיטסינויזיורה הצובקה שארב

 תצובק ריעב ודסי םה .םירחאו רגעה בקעי ,לסעה
 םיירקיעה םיגיהנמה ."ימואל ליח, םשב הדיחיו "רתיב,
 -קראמ לדנמ ,סיומש המלש ויה לאמש "ןויצ ילעופ,ב
 .םירחאו רעמאהטיורק ,ןמדנאל דוד ,דייש

 -ילג חרזמ לכב הנטק הצובק התיה "לארשי תדוגא.
 ,םירשכומ םיגיהנמ המכ הל ויה ךא ,הימולוקב ןכו היצ
 ןכמ רחאל היהש) ואל ףסוי 'ר רתויב רשכומה םחיניב
 .רלסעפ ןויצ ןב ר"ד ןידח ךרועו (ריעה לש הברל
 ןקסע לש ותמזויב רחבנ ואל ףסוי 'רש רחאל ךןא
 ,ארתאד ארמ לש הגוהכל ,יזנכשא הנוי 'ר ,"יחרזמה.
 םנמא הגהנהב הל וראשנ .ירמגל "הדוגא,ה השלהנ
 הפיל ,ןמדיז דוד :ומכ ,םיבושח םיתב ילעב תצובק
 רב לאומש ,ןמביל יצבייל ,רגנוא הפיל ,רלה המלשו
 הדרי התעפשה ךא ,שריה לדנמו סירק שובייל ,רעגעה
 < 8  הואמ דע

 שא, :םיינויצ םינותע ינש רואל ואצי הימולוקב
 -יטש רעזדנוא,ו םייללכה םינויצה לש תינלופב "סַאלג
 ."תודחאתה,ה לש "עמ

 קצניופש לש ורוקיב ,

 היה תיאמולוקה תונויצה תודלותב בושח ערואמ

7 

 ה 2-5

 הצרא התיילע סע (רלג) ןרוה הקייח סעמ הימולוקב תבכרה תנחת דיל הדירפ

 . "ראב טינושארה חימיב רלמר הקטא

 ,(ןושארה תסנכה ר"וי) קצנירפש ףסוי לש ורוקיב
 ןיב דוחיאה ןעמל לועפל ,1935 תנשב ןאכל אב רשא
 ,"תודחאתה,ה ןמ קלח ."ןויצ ילעופ,ל "תודחאתה,ה
 רלברג יול ,רגרביינש השמ ,םולבלגניר םייח םשארבו

 ,"ןויצ ילעופ, םע דוחיאל ודגנתה ,ףפונק קרמ ר"דו
 .הדבועל הזה דוחיאה היה תימלועה הריזבש תורמל
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 גרוונורג .ש ,רגרבזיירק .וו .הימולוקב דוסיה ןרקו .ל.ק.ק תדעו
 ,קילאפ .נ ,רבוטסכס .י ,ראב ,טכנקזיוה ,רכומש .ל ,ןייטשדלוג .ל
 .רטכש .א ,טארנזליה .5 ,ףפונק .מ ר''ד ,טדימש .ש ,רלדנב .י

 תצרמנ הרבסה תדובעו םיבר םיצמאמ רחאל ,םלוא

 -פנ ר"ד -- "דוחיא,ה םעטמ םידחוימה םיחילשה דצמ

 ותלועפל תודוה דחוימבו ,םיובנגייפ קחציו ץראווש ילת
 .תוצובקה יתש ודחאתה ,קצנירפש ףסוי לש

 "תודחאתה,ה יגיהנמ ודמע תדחואמה הגלפמה שארב
 השמו קיגוג לפוק ,םולבלגניר .ח :ןכל םדוק ורכזוהש
 המלש ,ןמגו ר"ד -- ןויצ ילעופ דצמו ,רגרביינש
 .רנזייא המלשו גלאביינש ר"ד ,רלדב

 היניקתיוו תצובק

 ירבח ברקמ הרשכה תצובק רלברג יול דסי 1934"ב
 קלחל התיה הצובקה ."היניקתיו, םשב "תודחאתה,ה
 לש קשמב .היצילגב "תודחאתה,ה לש "ץולחה,ה ןמ

 תיבו טורפה דיל קרי ןג לש םירטקה 4 ויה "היניקתיו,
 וליאו ,הדשב הצובקה הדבע ץיקב .יקצישודיזד בוחרב
 ,םייטרפ םיתבב ,תיב קשמב תורבחה ושע -- ףרוחב
 ןהה תוביסנב םג .םיצע עוקיבב ודבע םירבחה וליאו
 םיצולחה רשאב ,"תירבע הדובע, לש גשומה עיפוה
 דמה םיצעה יבטוח .דובעל תוכזה לע קבאיהל וצלאנ
 וענמו םיצולח לע תופוכת ולפנתה .ס.פ.פב םינגרוא
 םתולדתשהל תודוה ,םלוא .דובעל תורשפאה תא םהמ

 היריעה הטילחה ,רגרביינש השמו םולבלגניר םייח לש

 | .הדובעל םיצולחה תוכז תא חיטבהל

 -ה ישנא ודסי ,"וציו, םישנה תורדתסה םע דחי
 דזעב .(םיכרצנל חבטמ) יוחמת תיב ריעב "תודחאתה,

 היהש ,ןייטשרבליז םהרבא ר"ד ,םייסה ריצ לש םתר

 -- טניו'זדה גיצנו ןילופב היצרפואוקה תעונת להנמ

 יארשא קנב "תודחאתה,ה ירבח ודסי ,ןמרעטיג קחצי
 דמע קנבה שארב .םיריעז םירחוסלו הכאלמ ילעבל

 .גרעבלעזיוו עיגרצ ןקסעה

 לאומש ריד ,עודיה .ס.פ.פה גיהנמ לש ותומ רחאל

 רח די, הכאלמה ילעב דוחיא גלפתה ,רוש שזרזל
 ודיב הלעו .ס.פ לש התעפשה תחת היהש .,"םיצ
 רותמ איצוהל ,םיובלטייט קחצי ,"תודחאתה,ה רבח לש

 תארקל םיריעצ םירגסמ 15 ןגראלו תינויצ הצובק וכ
 .ץראל הילעה

 שדחמ ןגראתה הכאלמה ילעב לש ירקיעה קלחה
 הדוהי ןקסעהו םיטישכתה רחוס לש ותגהנה תחת

 "קינלסעימעשז,, םשב דוגיאה תרגסמב ,ןייטשרייפ ךורב
 .(הכאלמה ילעב)

 רלנש השמ לש ותגהנה תחת המיקה "תודחאתה,ה
 ,םיריעז םירחוסו הכאלמ ילעב לש דרפנ דוחיא רגרב
 דזויב ודסונ הימולוק תביבסבש םילודגה םירפכב וליאו

 ודמע רשא ,"האמה, םשב םיינרצי םיביטרפואוק התמ
 .ץראב "ריבשמה,ו "הבונת,, םיביטרפואוקה םע רשקב

 י'היניקתיוו ,, תגולפ
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  ןמדנל דוד

 תידוהיה הדובעה תעונת
 ,הכאלמ יתבבו תוישעתב ודבע םיידוהיה םילעופה

 תושרבמ ישוע ,םיגרואכ ודבע .תועוצקמה לכב טעמכ
 ,םירלדנס ,םירגנ ,םיטייח ,םירגסמ ,רוע ידבעמ

 רחפ ,םינעש ,תונובשח יאור ,םיפוא .םידיקפ ,םירפס

 ,תורנ ירציימ ,תועבגמ ישוע ,םיעבצ ,םינוורפ ,םיח

 ,םילבס ,םיתרשמ יחמק תונחט ידבוע ,ןינב ילעופ

 ,םיחיטשו תונוליו תיישעת ינמוא ,םיסיפדמו םירדס

 .דועו ,םיאפור םייניש יאנכט ,הגירס ילעופ

 אצוי אלל טעמכ ודבע םיידוהיה םידיקפהו םילעופה

 .םיידוהי תודסומבו םיידוהי םיתב ילעב לצא ללכה ןמ

 ,"םיסימה תכשל,'ב ודבע םיידוהי םידיקפ טעמ-יתמ קר

 .ראודבו טפשמה יתבב ,ריעה תצעומב ,ירוזאה להנימב

 -עב לצא םיידוהי םילעופ אוצמל היה רשפא ,תאז םע

 רועה דוביע תיישעתב :םיידוהי אלו םיידוהי םיתב יל

 תשורח יתבבו םירגסמ .םיפוא ,םיטייח ,םירלדנס לצא
 .תונוליו רוצייל

 תושרבמ רוציי ,הגיראל תשורחה יתב םתוא דבלמ
 רפסמ ודבע םהב ,הגירסו "ייליפ, גוסהמ תונוליוו

 יתבב םג םיידוהי םילעופ וקסעוה ,םילעופ לש רכינ

 -עפלו םילעופ השולש דע דחא ינב ,םינטק הכאלמ
 -טקהו תולודגה תויונחב ררש המוד בצמ .רתוי םימ

 .תונ
 םגו ,םדבל ודבעש םידיחי הכאלמ ילעב םג ויה

 -וכמ ילעב ,(?סעקינפולח,) תיב ידבוע לש בר רפסמ
 םירחוס לצא הדובע םילבקמ ויה רשא ,תושדח תונ

 .םילודגה הכאלמה יתבב רשאמ ,םילוז רתוי םיריחמב
 דמעמה תעדותשכ ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל
 ואיבה ,תחתופמ ןיידע התיה אל הימולוק ילעופ לש

 התיבשה העודי :תומיוסמ תולועפל םישקה םיאנתה

 ,י''אל "'היניקתיו,,מ םירבח תצובק תיילעל הדירפ-ברע
 .לדניט ,רלברג ,רלמר : לאמשמ הנושאר הרוש
 ,םולבלגניר .ח ,ןאמערהא ,טנופ : היינש הרוש
 :,טארנזליה ,ףייר ,רבה .ז ר''ד ,רטכר ,רבוטסכס ,רמוש ,רנקנד ,שטייד : תישילש הרוש
 .רלקיש ,יוט : תיעיבר הרוש

 ,(--) ,דורבסייוו ,קילאפ .נ ,רגרביינש .מ
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 םידוהי ויהש ,(תותילטה יגרוא) גיראה ילעופ לש
 ובשח רשא ,םיידוהי םיתב ילעב לצא ודבעו םיקודא
 תא חיוורהל םילעופל ונתנש ינפמ ,םיבידנכ םמצע תא

 ךוראה הדובעה םוי ,םישקה הדובעה יאנת .םמחל
 ,דרמתהל םיגרואה תא ועינה ,הטעומה הסנרפהו
 וסנכתה התיבשה יריפממ רמשיהל ידכש ,ןינעמו
 תא שוטנל אלש הרותה רפס לע ועבשנו תסנכה תיבב

 .קבאמה
 יפנעב םידיקפה ינומה לש םבצמ היה דואמ השק
 םה .ריעה תוינח לכב םירזופמ ויהש ,םינושה רחסמה
 רדקומה תועשהמ ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ודבע
 לש הלבגה אלל ,ברעב רחואמ דע רקובה לש תומ
 .הדובעה תועש

 העשה תוביבסב ףסאתמ היה םהבש ליעפה קלחה
 זכרמל םשמ הנופו -- והשלכ שגפמ םוקמב ברעב 8

 םידיקפה תא איצוהל ידכ ,תונחל תונחמ ךלוה ,ריעה

 דונח תא רוגסל םיתבה ילעב תא חירכהל וז הרוצבו
 ססבלו רוציל תנווכמ התיה הלועפה תילכת .םהיתוי
 אל םה ךא ,"הריגסה תעש -- 8, לש גשומה תא

 םירעב םילעופה וגישה ,תאז תמועל .ךכב וחילצה
 .תובטה המכו המכ תולודגה

 דגמ יתש ונמתסה הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל
 דונתה :ריעב םיידוהיה םילעופה לצא תויטילופ תומ
 לןויצ ילעופ, תגלפמ םע תיטסילאיצוסדתינויצה הע
 לש תידוהיה הקלחמהו .ספ.'ז תינויצ-יטנאהו ,שארב
 יגיהנמל .(תינלופה תיטסילאיצוסה הגלפמה) .ס.פ.פה
 חעפשה העדונ םירחאו ררה .י ,רוש .ל .ש רייד .ס,ם.פדה
 ברקב םגו ,םיידוהי אלהו םיידוהיה םילעופה ןיב תרכינ

 ,הכאלמה ללעב
 םירחבגה תיבל גיצנ רוחבל תוכזה התיה הימולוקל
 תולעהל וגהנ תוריחבה תארקלו ,הניוב ובשומש
 תידוהיה תימואלה העונתה םעטמ :םידמעומ השולש

 םעטמ דחאו (רוש ר"ד) .ס.פ,פיה לשמ  ,(םיגויצ)
 .ינלופ ץירפ םימעפלו ידוהי םימעפל ,"שוג,,ה

 "צה דמעומה רחביהל ךירצ היה תוכרעהה לכ "פל
 לש "תויצלופינמ, ללגב ךא ,.ס.פ,פ"ה לש הז וא ינוי
 >התלשממה ץחלהו ברה דחושה ןיגבו תוריחב ידעו
 גיצנ אוח אלה ,היצקאירה לש דמעומה דימת רחבנ
 גיצנ חולשל הימולוק התכז אל ןכ לע רשא .ישוג ,ה
 ינב תיברמש יפ לע ףא ,םירחבנה תיבל יטסילאיצוס
 םישנא םתסו םידיקפ ,הכאלמ ילעב ,םילעופ ויח ריעה

 .םיינע
 ,השדחה תינלופה הקילבופרל רוזאה לש ופוריצ םע
 -חה יפ לע .הנושארה םלועה"תמחלמ ירחא המקוהש
 -לכהו םייטילופה םיאנתה ונתשה ,םימואלהיררבח תטל
 ריבוסה הנידמה תמקהו תיסורה הכפהמה םג .םיילכ

 לודגה וקלח לע תרכינ העפשה םהל תעדונ -- תיט
 .םילעופה רוביצ לש

 תרגסמב -- "ןויצ-ילעופ, תגלפמ לש הגוליפ ירחא
 ללעופ, תגלפמ ונלצא םג הנגראתה -- תימואל ןיבה
 -יהש) תיטסינומוקה הגלפמה המק ןכו "(לאמש) ןויצ
 .(תרתחמב הת

 ,"דנוב,ה תגלפמ תא דסיי .ס.פ.פ5ה תגלפמב בורה
 "דנוב --- םיידוהיה םילעופה תירב,ל תפרוצמ התיהש
 .הינלופב

 ,"לאמש ןויצ ילעופ, :ריעב םילעופה תוגלפמ לכ

 -וקה הגלפמה לש תידוהיה הקלחמה ,"ןימי ןויצ ילעופ,,

 -עופה ברקב העפשהה לע וקבאנ ,"דנוב,ו .תיטסינומ
 יגוחו תוירפס ,תוברתל תודסומ ומקוה .םידוהיה םיל

 :לאמש ןיצ ילעופ לשמ ויה ,םהבש םילודגה .ברע
 הירפסה -- דנובה לצא ,ץרפ .ל .י ש"ע הירפסה
 ,םיטסינומוקה לש "תידוהיה הקלחמה, י"ע "םדמ,
 דממה ,םרב ."שא םולש,ה "סקרמ לרק,, תודוגאה ונגרוא
 רקה תודוגאה לש ןתלועפ לע הרסא תינלופה הלש

 .ןתעפוה ירחא ףכית תויטסינומ
 רבכ ויהש ,םירגובמ םישנא ודמע תוגלפמה שארב

 ,םיריעצ םגו הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל םיליעפ
 "לובה םיליעפה ויה הלאו .תוגלפמל ופרטצה בורקמש
 .מ .י ,רלימ ,סמגנל :לאמש ןויצ ילעופ לצא :םיט
 -קניו לאומש ,סנרפ םהרבא ,ןעיילש יכדרמ ,דיישקרמ
 בילל ,גרבנלע בייל ,סיומש המלש ,רמהטיורק לרב ,רל
 .חלאה תורושה בתוכו ץייו ,רלזיימ

 .לגיפש ,ןאמגו ר"ד ,רלדב המלש :ןויצ ילעופ לצא
 לדיי ,רטכש (עשוהי) הקיש :םיטסינומוקה לצא

 .רטכש לדנייש ,רלזיימ ןתנ ,רזייוו קחצי לאומש ,ץירג

 ילתפנ ,ןאמרה הלזיג ,שירפ .ב 'רד :דנובה לצא
 דוע היה .דועו ,רביול לבייפ ,ךיירטשנטור האל ,ןטסק
 תידוהיה םילעופה תעונתב םיליעפ לש רכינ רפסמ
 תא ךא ,יניע דגנל םידמוע םהמ םיבר ,הימולוקב
 .דוע רכוז ינניא םהיתומש

 יתלבהו תוגלפמה ידי לע ועקשוה םילודג םיצמאמ
 ךושמלו םייעוצקמ םידוגיא םיקהל ידכ ,םייתגלפמ
 ברקב םיליעפה ויבמ .םילעופ לש בר רפסמ םהילא
 ,טחמ :םיאבה םיפנעה וטלב םייעוצקמה םידוגיאה

 .ץעו רחסמ ידיקפ ,םיפוא ,םיגרוא
 םיקסעב םיידוהיה םילעופה בור לש םרוזיפ תדבוע

 קבאמה לע עיפשח ,תורפסמו תויפאמ ,תויונח ,םינטק
 תוחלצהב ללכ ךודב םייתסמ היהש ,ןגוה רכש ןעמל
 םתופתתשה תא סייגל וחילצה דימת אל יכ ,תויקלח
 .תע התואב ולהנתהש םיקבאמל םילעופה לש האלמה
 דימת אל ,םילעופח ברקב םייתלשממה םיחקפמה
 דחהש ,תרמוש קר התיה הרטשמה .םיקוחה לע ורמש
 םירוגס ויהי ,בוחרל ונפ םהיתותיזחש ,םיקסעהו תויונ
 םיידוהיה םילעופה לש דחויממ בצמה .ברעב 7 חעשב
 ,םירפס וא םיפוא לש התיבש תעשב יכ ,ךכל איבה
 ויה תויפאמה ילעב .הרפסמ וא היפאמ ףא רגסית אל
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 הייפאמה תכאלמש ידכ ,םהיתוחפשמ תא םיסייגמ

 .הריכמל ועיפוה הפאמה ירבדו הגופה אלל ךשמית

 .דובעל וכישמה תורפסמ םג

 תובטה םילעופה וגישה ,תותיבשה לש ןמויס םע

 לדגומ םולשתב ללכ ךרדב וצמתהש ,דבלב תוטעמ

 ךלהמ .יעוצקמה דוגיאה תרכהו רפושמ סחי ,תצקמב

 ,םירחא הדובע תומוקמב םג שחרתמ היה המוד םירבד

 .'וכו .רחסמה יתב ,טחמה-ילעופ לצא

 בורה ,טועימב תינלופה היסולכואה התיה הימולוקב

 -בש תנינועמ התיה תינלופה הלשממהו םיניארקוא ויה

 תומוקמל דוגינב ,ךכיפל .טקש רורשי הלא םירוזא

 תופיסא םילעופה תוגלפמ ונגריא םהב ,םירחא םיינלופ

 תוליעפ לכ ורסא ונריעב ירה ,יאמב דחאב תונגפהו

 .םירוגס תומלואב תופיסא ורשיא ןמזל ןמזמ קרו תאזכ

 ,יאמב דחאה דובכל ןגפמהו הנורחאה תיללכה הפיסאה
 הסאק) ןוכסיחה תפוק םלוא .1923 תנשב ומייקתה

 ויה ,וביבסמש תובוחרהו וירודזורפ ,(י'צשונדנ'צשוא

 תורייעהמ ואב רשא ,םימואלה לכ ינב ,םילעופ םיאלמ

 ירטסואה קוחה טלש םהה םימיב .םיכומסה םירפכהו

 ,תינלופ : תופש שולשב םימואנ תאשל ריתהש ,םודקה

 םואנל היה רוסא תאז תמועל .תינמרגו תיניארקוא

 -תב ךכ לע עידוה הלשממה גיצנו -- שידייב רוביצב

 .תרצעה תליח

 -ידה תושר תא לביק ,הפיסאה תחיתפ ירחא ףכית

 -לוקמ שידייב םאנש ,ןטסק ילתפנ ,"דנוב,ה גיצנ רוב

 -מסיס המכ ארקו -- תינמרגל לוכיבכ המדתש ,תלק

 -קרמ .מ .י ,לאמש ןויצ ילעופ גיצנ רביד וירחא .תוא

 תויוכזה רדעיה לע ןנולתהש ,הטוהר תינמרגב ,דייש

 תא קיספה האחמ תואלו ,ותפשו ידוהיה לעופה לש

 .ומואנ

 ינינע לע תינלופב האצרה עמש ןומההש ירחא

 -סחש ריעה תובוחרב הלודג הכולהת הנגראתה ,אמויד

 יגיהנמ י"ע ועמשוהש םירצק הליענ-ימואנב המיית
 לגדה םדיצלשכ ,היריעה תיב תרטזוזג לעמ ,הנגפהה

 ,הינשה םלועה-תמחלמ תלחתהל דעו -- זאמ .םודאה
 קר .היריעה תרטזוזג לעמ םודאה לגדה דוע ףנוה אל

 וקל םיסורה תסינכ םעו הינשה םלועה תמחלמ ץורפב

 תא ,1939 רבמטפסב 18 םויב םילעופה ופינה ,הימול

 רתי לכב .םודאה אבצה תא לבקל ידכ ,םודאה לגדה
 תותיבשב יאמב ןושארה תוגיגח ומצמטצה םינשה

 -עפ יכ םא ,םירוגס תומלואב םיסנכ םויקבו תויקלח

 .ןמויק תא הלשממה הרסא תובר םימ

 תוילעופה תוגלפמה תוליעפ דימת השגרוה ריעב

 ךרדל האיציה ,םרב .תרחא לש םעפו תאז לש םעפ --

 -לפמ יגיהנמו םיליעפ לש תיפוסה הריגהה וא הכורא

 ריעב םייתרבחה םייחה לע ועיפשה ,תוילעופ תוג

 .הימולוק לש הגוסמ ריעב טרפבו

 תעונת יליעפ .לכל ץק המש הינשה םלועה-תמחלמ

 ינפל ,ריעה תא תאצל וקיפסהש ,תידוהיה םילעופה

 לע םירזופמ תעכ םיאצמנ ,םינמרגה ידי לע השוביכ

 .לארשיב םויכ םיאצמנ םהמ םידחא ,תוצרא הברה ינפ

 .האושב ופסינ -- תאצל וקיפסה אלש הלא

 דבוע רעונ ינב לש תיגיגח הביסמ
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 ןוטש ףסוי

 תוזנויצ-ללכ רעונ תוזורדתסה
 רעונה,, היח ,ונריעב םיינויצ"ללכה רעונה ינוגרא ןיבמ

 ונריעב דסונ אוה .רתויב םילעפה ברו :לודגה "ינויצה

 ,הינשה םלועה תמחלמ ץורפ דעו זאמו 1929 תנשב
 זאמ .דמולה ידוהיה רעונה ברקב .דבכנ םוקמ. ספת

 -צה העונתה ץולח ונריעב דמולה רעונה היה דימתמו

 -ארה םלועה תמחלמ ינפל דוע ותלועפב ןייטצהו תינוי

 -נטור .לשיפ ר"ד לש ותלועפ דחוימב הרוכז)  הנוש

 םידימלתה ויה אל םירשעה תונשב לבא .(ךיירטש

 -בועה תורמל ,םינגרואמ תינלופה היסנמיגהמ םיידוהיה

 זא וכייתשה תיניארקואה היסנמיגב םידוהיהש ,הד

 ."ריעצה רמושה, תעונתל םבורב

 המצמטצה תינלופה היסנמיגה ידימלת לש םתלועפ

 תומלתשהל םיגוח) תיתוברת הדובע לש המוחתב קר
 .םיימואלה תונרקל הרזעב ןכ ומכו ("לארשי תיב,ב

 -ולוקל עיגהש ירחא ,1929 תנשב הנתשה הזה בצמה

 זא הל וארקש העונתה ידסייממ) רגייטש קחצי הימ

 "צה רעונה, לש ןק ונריעב ןגראש ("ירבעה :רעונה,

 ."הצובקה שאר, .דמע השארבש ,הצובק וויה תחא
 דלת ברקמ ואב ןקה תגהנה ירבח ןכו תוצובקה ישאר
 -יחתב ויה ("תוחיש,ה) תושיגפה .תוהובג תותכ ידימ
 ןודעומ רכשנ רתוי רחואמ םלוא ,"לארשי תיב,ב הל
 -הלתהה .(יקסניסרק רכיכה דיל היה ןושארה) דחוימ

 אל העונתה ירבח יכ דע ,הלודג הכ התיה ןקב תוב

 דסה יתב תונוטלש דצמ םהל ופיצש תונכסל בל ומש

 .רפסה תיבמ שוריגב בורל ךורכ היה רבדה יכ ,רפ

 יכרע לע  םיינלופה רפסה יתבב ךנוחש רעונה

 הפשה תא דומלל רהמ שיח ליחתה ,םירז תוברת

 -גונה םירוריבב ףתתשהו ידוהיה םעה תורוק ,תירבעה
 .תוידוהי תויעבל םיע

 רתי שגד םש ,יכוניח ןוגראכ ,"ינויצה רעונה,
 יפוצ ןוגרא םנמא היה היסנמיגב .יפוצ ךוניח לע

 ידמ .וילא ךייתשהל ולכי אל םידוהי לבא ,"'זצראה,
 ץיק הנחמ ןגראמ הימולוקב ןקה היה הנשב הנש

 -רקה ירהב (זא ול וארקש יפכ "תיכוניח הבשומ,)

 המויקל סייתנשב "*הילצרה ,, תורדתסה
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 תחאל הדירפ תביסמב "'הריעצה וציוו,, ישנ

 ,דמולה רעונה לכ תא טעמכ זא ףיקה ןוגראה .*ינוי
 -תהה .ךליאו תינלופה היסנמיגה לש 'ג התיכמ לחה

 התיכ ידימלת ,רמולכ ,יתתיכ סיסב לע התיה תונגרא

 םיעיפומ ויה ,תונוטלשה ןיעמ קחרה .םש .םיטפ

 תובשומה .הדש ייח לש תנוכתמבו םיפוצ ידמב יולגב

 .םירחא תומוקמו | ,קוליג  ,הנוליז ,ירוששב ומייקתה
 ,תויבמופ תועפוה םג ךרוע ןקה היה םעפל םעפ ידמ

 .ןקה לש הלהקמהו יטמרדה גוחה ירבח תופתתשהב

 תודובע לש הכורעתה תא ןייצל יאדכ תועפוהה ןיב

 -עה .ןקל םינש שמח תאלמב הנגרואש םימוליצו די

 עיפוה "סולג שאנ, ימוקמה ינויצה דעווה לש ןות

 -עבל שדקומ היהו ןקה תגהנה תכירעב םימעפ המכ

 .רעונה לש ויתוי

 דולה רעונה תא קר אל ןקה ףיקה ותלועפ ךשמהב

 ,("הקבוריפאש ,) תידוהיהו תינלופה היסנמיגהמ דמ

 150--2007ל עיגהו תורחא רעונ תובכשמ םג אלא

 לש םיצולחה ינושאר ואצי םישולשה תונשב .םירבח

 הצרא ולעש תונושארה תוצולחה יתש .הרשכהל ןקה
 -יעפה םירבחה ןיב .רלסרפ המולבו דניקסיז הליצ ויה

 גיגוג לפאקו סולבלגניר םייח תופתתשהב ,תורבחה

 ןמרוט םייח :הלחתהב ויה -- הגהנה ירבח -- םיל

 םהרבא יזנכשא ,רלסקו המלש ,(ןקה ידסייממ דחא)

 וליאו ,וגיז רלדא .היצוא ץייו ,ףסוי ןרטש ,(קמוב)

 רדיינ םיחאה ,השמ יזנכשא :תרחואמ רתוי הפוקתב

 (ינב) בד ,השמ ןמרפייא ,וינומ רשדיינש ,סקמ רדלוה
 .םירחאו ,ךרוטש קחצי ,לימק וינומ ,רייפ ףסוי ,לפסה

 ותדובעב ןה -- ןקל ושיגהש הרזעה תא ןייצל םג יואר

 -נרב םירוספורפה -- תונחמה ןוגראב ןהו תימוי םויה

 הברה ורזע ,הנידמ ידיקפ םתויה ףא לע .ץילבו סד

 תא אכידש יגרט הרקמ עריא המחלמה ינפל .יאשחב

 -רוח עסמב הפסנ (ןאווסאק) ןבתכ ןקה רבח .הלוכ ריעה

 .םירטטה ירהל יפ

 יתש דוע הימולוקב ולעפ "ינויצה רעונה,, דבלמ

 גוליפה ירחאו "*הוחא,. :תוינויצ-ללכ תויצולח תועונת

 םירבח המכ ."אביקע, ןוגרא םג "ינויצה רעונה,ב

 ,ץראב םויה םיאצמנ ,ל"נה תועונתה יתשמ ולעש

 -יקע,, ןק תא להינ סוטלא םע דחיש ,רנקירב : םהיניב
 .הימולוקב "אב

 תורדתסה) .צ.א.ה-ב ןגרואמ היה יאמדקאה רעונה
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 .רביוש םיחאה ויה םיליעפה ןיב .(םיינויצ םיאמדקא

 וציו, תא ףרצל םג ךירצ םיינויצ-ללכ רעונ ינוגראל

 רורחאה וז .("םישנ גוח.) "טָאיבוק-ולוק,ו "הריעצה

 ונריעב הנגריא ,ץילב 'פורפ לש התגהנהב הלעפש ,הנ
 .תורענל הרשכה תדוקנ םייוסמ ןמז ךשמב

 ,"הילצרה, ןוגרא ריעב םייק היה ,הלא לכל ףסונ

 -ארב .תימוקמה תינויצה הלועפה יחטש לכב ןייטצהש

 ךס .גלבנש םהרבא ןמזה לכ דמע הזה ןוגראה תוש

 רויצדללכה רעונה תויורדתסה לכב םינגרואמ ויה לכה

 -חלמ ץורפב .תוריעצו םיריעצ 500-כ הימולוקב תוינ
 תועונתה לכ לש ןתלועפ הקספוה היינשה םלועה תמ

 .דוע השדוח אלו

 י''ע ןגרואש ,יאמולוקה (דירי) ''רזאב,,ב ילארשיצראה ןתיבה

 .(תובוחרב תעכ ררוגתמ) שטיוד .ס 'רדאה תכרדהב ,"'וציוו,,

 תינויצדללכה תורדתסהה לש םסירגובה היליעפמ
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 רזייו ףסוי רי

 "?נויצה רעונה,ב יתעונת יווה
 רעונ תגלפמ התויה דבלמ -- "ינויצה רעונה,

 הנייפיא וז הדבועו, םיפוצ תעונת םג התיה ,תינויצ
 .הלש יווההו התושיי ,התוהמו הנכות תא הבר הדימב
 רובק 4 ,-- הגולפ לכבו "תוגולפ,ל קלוחמ היה-ןקה =
 ליגל םאתוה תוצובקה בכרה .םירבח 107כ לש תוצ
 לע התנמנ תחא ,הי נק .םירחא םיפתושמ םינכמו
 -ענה יבגל. ןה ,ק" ,בוע םירבח -- הינש ,דמול רעונ
 | | .תורענה תוצובק יתש לצא ןהו םיר

 -עפ שולש ןקב תועיבקב שגפיהל הגהנ הצובק לכ
 ויה הצובקה שאר לש ותכרדהב .עובשב םימ
 העונתה לש הירוטסיה ,תידוהי ההירוטסיה םידמול
 לכ .השגפנ תופוכת. םיתעל .ץראה תעידיו ,תינויצה
 לע ,תויללכ :תוינויצ תויעב לע חחושל ידכ הגולפה

 .לארשי ץראב הדובעה לש תומוקמהו תורוצה

 -וה ,היגולויצוסל םיגוח וחתופ ,יפוצ ךוניח דבלמ

 ,.ל.ק.קב ולעפ ןקה ירבח .'וכו ,טרופס ינועובש תאצ

 .ילארשי"ץרא עצבמ לכב ופתתשהו םילקש ורכמ

 וליאו ,"תבשה תלבק, הכרענ טעמכ תבש"ליל לכב
 ןקה לש החישה ,יללכה דקפמה םייקתה צ"החא תבשב

 תרתוכה תלוג תא הוויהש ,"תבש גנוע, ןכמ רחאלו

 ל

 הריוואב ,יתעונתה יווהה יוצימו תיתוברת תוליעפל

 םילבקמ ונייה שדחה עובשה תא .תממורמ תיתורבח

 םידוקירו םיריש וירחאו "בוט עובש אב, דוקירב

 | | .םיילארשי-ץרא
 ולשיח הב ,ץיק תבשומ ונגריא טסוגוא-ילוי ישדוחב
 דבלמ ,תימואלה המוקה תופיקז ,תיצולחה חורה תא

 לע תומולח ומקרג הביבסמו ידוהיהו ינויצה ךוניחה
 .ינויצה ןויערה תמשגה י"ע ריהזמ דיתע

 םייחל ,הבוט תורבחל ךנחמ היה "ינויצה רעונה,
 ידגב תא ונטשפ ,ןקל עיגהל ידכ .תוירחאלו םיפתושמ

 היה רוסא יכ ,םיידדצ תובוחרב ונכלהו היסנמיגה

 וספתש םעפ הרק .ידוהי יטילופ ןוגריאל ךייתשהל
 םואיצויש ששח היהו "ינויצה רעונה, לש םירבח 70
 רוביצ ינקסע לש םהיצמאמל תודוה ,םלוא .היסנמיגהמ

 .הנכסה הפלח ,םיידוהי
 -יהל םירבחה תא וכניח "ינויצה רעונה, תעונתב

 םירבחה .'וכו ,םיפירח תואקשמ תייתשמו ןושיעמ ענמ

 םינוש תומוקמב "הרשכה, תפוקת ורבע םירגובה

 -- ונלש ןקהמ םישנא לארשיב אוצמל רשפא םויכו

 .םיבר םייארחא םידיקפתבו םיצוביקב

 הקיאמ ,(ןימימ תיעיברה) רסוורס הקייח : ןהיניב ,'יינויצה רעונה,,מ תונב תצובק

 .(תינימשה) טאר הלוי ,(צראב התיה -- תישישה) ןמרטוג תור ,(תישימחה) גרבלזיו



 םיחאה -- ןימימ םידמוע .ירוששב ץיק תבשומב ''ירבעה רעונה,,
 רלדא (היצגיז) דנומגיז דמוע -- לאמשמ ינוציקה .רדיינ קנונו קלצ

 ציירת תנשב ציק תבשומב 'יינויצה רעונה,,
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 רנקירב .י

 "'אביקע, רעונה תדוגא

 ךכב היה "אביקע, ירבעה רעונה תדוגא לש הדוחיי
 ולוציפ רשא ,העונתב םייקה בצמב הקפתסה אל איהש
 לש הדוסי תמגמ .תורושב דוריפ סינכה תוגלפמל

 ,ידוהי לכל ףתושמ סיסב תריצי התיה ,וז העונת

 -מל לכויש ,הנייהת רשא תויטילופה ויתויטנ הנייהת

 זאמ רשא .םיטסינומוקל ץוחמ ,ומוקמ תא הב אוצ
 .לארשי ללכמ םמצע תא ואיצוה דימתמו

 -יהה תעונתמ םתנוזת תא וקני וז העונת ישרוש
 תידוהיה תרוסמה תוניעממו ,דחמ תינויצה תוצלח
 גזמל התצר רשא ,הזיתניסה תעונת תאז התיה .ךדיאמ

 רידמה תונויצה םע םעה דחא לש תינחורה ותרות תא
 ,הינוניג לע תידיסחה תוקיבדה תא ;לצרה לש תינ
 לעמו םלוכ לעו ;"ריעצה רמושה, לש הנומוקה םע
 .ט"שעבה חסונב לארשי תבהא : לכל

 -והיה רעונל יגולויב ךרוצכ תונויצה תא התסיפתב
 -שנה .ץוביקלו הילעל הירבח תא העונתה הבייח ,יד

 רודה תכרדהבו םעה לא הכילהב וביוח הלוגב םירא
 -והיה תרוסמה תרדאה ךות ,המשגהל וכוניחו ריעצה

 ידימלתו רעונ יגוח םביבסמ וזכיר הרהמ דע .תיד
 ,תואטיסרבינוא ידימלתו תויסנמיג ירגוב ,רפס יתב

 .ז ,ןייטשרלדא תויחאה ,סיטלא קרמ ,ןמרוט םייחכ

 "גרב הקבר ,סיטלא הנח ,םייחל ולדבייו -- ל"ז רלדא

 תוליעפ הדוגאה לש ןקה קקש םימיה לכ .רנקירב .יו ןמ

 םירשק ,םיפתושמ םילויט ,םיסרוק ,תוחיש -- הפנע

 "ר"תיב. תעונת
 הימולוקב הדסונ "ר"תיב -- רודלפמורט תירב,,

 .תרגבתמה "הילצרה, לש רעונ תעונתכ ,1929 תנשב

 היהת רשא ,תיכוניח תינויצ רעונ תעונת ירחא הייהתב
 -רה,ב םירבח רפסמ ועיגה ,אליעלו אליעל תימואל

 םתרטמ תא תמלוב וז תורדתסה יכ ,העד ללכל "הילצ
 רשא ,"ריעצה רמושה,ל ידגנ לקשמ ןיעכ תווהל --

 בלשכ איהה הפוקתב שמישו הלאמש רתויו רתוי ךלה
 .תיטסינומוקה םוהתל הציפק שרקו רבעמ

 תעונת םיקהל רצק ןמזב הלא םירבח וחילצה ,ןכאו

 ,הימולוק ישנא סכותב -- בובלסינטס זוחממ םסיר'תיב

 .וחמה ריעב יקסניטוב': באז לש ורוקיב תעב

 לו 6 5 ב

 ,בוסוקל םיחילש ואצי ןאכמ .וכו זוחמה ירע םע

 ונגרא ,ןי'זינ'צפ ,היב'ז ,בוטולבאז | ,בונ/ז'% ,ןיטסיפ
 .ינויצה ןויערל רעונ וברקו וכירדה ,תואצרה ,םיפינס
 תורייע לכל הדובע תוינכתו םירזוח הפ וספדוה ןכ

 .הביבסה

 וב וכרענו יטמרד גוח םג םייקתה ןקה די לע

 .ירבח לע קומע םשור וריאשה רשא ,תבש תוליל

 ןכ .עובשה תשרפ תא רוביצב אורקל וגהנ תותבשב

 .ל יי יבתכב ,תירבעה תורפסב תפתושמ האירק ומייק

 ,אלרוב ,יקצירטסיב .נ ,ןמשירפ .ד ,םכילע םולש ,ץרפ

 -ועפל םויסכו ך"נתל גוח תועיבקב םייקתה ןכ .דועו
 םירהצה רחא תבשב דקפמה שמיש עובשה תול

 ."תבש גנוע,הו

 םידליה תא ופפא שפנ תוממורתהו תדחוימ השודק

 -פאב .תושמשה ןיב יללצ תיטנב דחי םג םירגובהו

 האבוהש הגרעה תאלמ המיענה הכפתשה רדחה תילול

 לארשי ךמעכ ימו דחא ךמשו דחא התא,  :ביבא-לתמ

 ."ץראב דחא יוג

 -דירפ הקטיו ןומולס ,סיטלא הנח -- העונתה ינמאנ
 ,רדפ ,רמהטיורק הרופצ ,ןייטש--ןמגרב הקבר ,רל

 -- דועו ןופלד יבצ ,רצינש יבצ ,רנקיוב םהרבא
 י העונתה ייוצ תא םפוגב ומייקו םמצע לע ולביס

 .הצרַא ולעו לאוגו עדומ ,בוחרו תיב ובזע םה

 ד 2
0 0 , 

 ו



 הימולוקב ר''תיב הרשכה תגולפ

0% 

 םיבשוי .גרבנרטש ףסוי ,'ציבוקבל היתב
 .הימולוקב תיטסינויזיבר

. 

. 
 .(--) ,רלצ 'גניא ,רנדוב ,טרנזליה בקעי ,רשייר הדייז

 , -כ ,רקלפ ףסוי :ןימימ סידמוע ה הגלפמ ה לש םיליעפה ישארמ
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 1934 תנשב בובלסינטסמ אירב ר''דל סינפ תלבקב ,הימולוקמ םסייטסינויזיבר םינקסע שארב לסה רנבא ר''ד

 רצה לאמשה ישנא לש םסעכ תא ררועלו תאזכ רעונ

 דורה ."ריעצה רמושה, דעו "תודחאתה,המ לחה ,ינוי

 ,תוחונמ ימ לע התע דע םרזש טקשה רהנהו ורעפ תוח
 .שעורו שעוג לחה

 רעונה תצובק ילארשי תיב;ב העיפוהש רחאל עובש

 -מופב הנושארה התחיש תא המייקו "רתיב., תשובלתב
 וקיעזהו יתבר הפיסא העונתה לש םיליעפה וסניכ  ,יב
 שאר דגנ .שגרתהש ןוסאה תא ריבסיש .רלה ר"ד: תא
 היהש ןוויכ ,תוישיא תונעט הארנכ ויה אל זאד .ןקה
 לכ לש הלועב אשנ רשא ,ליעפו ןמאנ ינויצפ עודי
 ןסר יכ ,הדבועה םצע ךא .ריעב תינויצה : הדובעה
 ללכ םענ אל -- טמשנו ךלוה רעונה לע העפשהה
 ..רקיעו

 ,היצזינגרואירו תוביזע ,תויוטבלתהו םירבשמ  ירחא
 דיל .םירבח לש רכינ. רפסמ הפיקהו ."רתיב,. המצעתה
 לסה .ר"דו "לייחה תירב.. ,ר"הצה הדי" לע. םקוה ,םימ
 יליעפמ קלח .שאר .בשויו ןורטפ  םהל שמיש ליז

 ,ןייטשנזלפ ,רלה .ףסוי ןוגכ ,הצרא ולע' תאזה. העונתה

 -- היכינחמ דחא .דועו ,רדפ יבצ ,ס'השנמ ר"ד ,םיובנזור

 י'חל תפקתהב ףתתשה ,''יזוע,, יוניכב עודי היהש ,רודנל

 םוק ינפל -- הפיחב תבכרה לש הכאלמה יתב לע

 .ד"יה .הלועפב לפנו -- הנידמה

 -ולוקב תיטסינויזיוורה העונתה יכ ףיסוהל יוארה ןמ

 ןודעומה .1938--1934 םינשב דואמ הליעפ התיה הימ
 -יעפה לע .בונויגל 'חרב ,דלוגנייפ לש ותיבב היה םהלש

 בקעי ר"ד :ונמנ הפוקתה התוא לש םייזכרמה םיל

 סייהשנמ  ר"ד .םיובנזור ,רעגעה ,לססה ר''ד ,ס'השנמ

 לעופה דעוה רבח םג היה (ץראב 1950 זאמ אצמנה)
 לש שאר-בשויכ ןהיכ 1930--1934 םינשבו העונתה לש
 . בובלב םיידוהיה םיטנדוטסה ןוגרא

 בשחנ הימולוקב העונתה ייחב ירוביצ ערואמכ
 -ונתה ישארמ, לעזייוו ןופ באז רי'דילש ורוקיב ותעשב
 ריעב ,יקסניטוב'ז באז גיהנמה לש ורוקיב ןכו הע

 בקעי ר"ד ומע שגפנ םש ,בובלסינאטס -- הנכשה

 תמחלמ ץורפ ינפל תיסחי רצק ןמז ,1938 תנשב ס'השנמ
 : .תיינשה םלועה
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 סואבלטייט קחצי

 "ץולחה., תעונת

 לע תונורכזב הרושק הימולוקב "ץולחה., תעונת

 דושארה םינשב ונריעב ושחרתהש תויווחו תוערואמ

 התוררופתה רחאל .הנושארה םלועה תמחלמ רחאל תונ

 דוהיה בושיה קיפסה ,תירגנוה-ורטסואה הכלממה לש
 -קוא הלשממ לש המעט םועטל התביבסו הימולוקב יד

 דוח רפסמ ךות םייתסנ הימי ךרואש ,תיאמצע תיניאר
 קיזחה רשא ,ינמורה אבצה י"ע ריעה שוביכ םע םישד

 ידיל רבע הלוכ תיחרזמה היצילגב ןוטלשהש דע ןסרב

 .תישפוחה ןילופ

 דורח יתב :השק היה םימיה םתואב ילכלכה בצמה

 חמקה תונחטו הגיראל הכאלמ יתב ,תויקסרוב ,תש
 "סח הכאלמ ילעבל ;הדובעמ םילטב טעמכ ויה ריעבש

 ,הדובעל םלג רמוחו הדובע ילכ המחלמה תובקעב ור

 ,תחא הנועבו תעב .הייחמל רכתשהל היה ענמנה ןמו

 .ןיועה םפוצרפ תא תוארהל םישדחה םיטילשה ולחה

 -נאה הלומעתה ,תויתלשממ תורשממ וקחרוה םידוהי
 םיניארקואהו .דחמ תוינלופה תוגלפמה לש תימשיט

 ,ידוהיה רחסמה ימוחתל םג רודחל ולחה -- ךדיאמ

 הביבסבו ריעב םינוש םיביטרפואוקו תויונח ומיקה
 .םידוהיב ורחתהו

 . ,ולמר הקטא ,רנזייא ףסוי ,(--) ,קינרווקיל ןועמש ,רכאס ולאס ,רלדירפ ןתנ : לאמשמ ,הלעמלמ ,הנושארה הרושב
 .ןמסורג ,טמוק ,(--) ,ךבסורג ,רלטייט ,ןיילטשדלוג הירא

 .הקבר ןמרפוק ,(--) ,רדפ קחצי ,סקאל םולש ,טאר ,רמאהטיורק דוד : לאמשמ היינשה הרושב
 .רלמר סהרבא ,סקאל ריאמ ,רלדירפ רזעילא : לאמשמ -- הטמל
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 תימואלה היחתה תעונת |

 תטלחה לע הרושבה ונילא העיגה הלא תוביסנב
 ןוטלשה תא רוסמל (1920 לירפא) "ומיר"ןס, תדיעו
 תונבל רופלב תרהצה לש המושייכ ,הינטירבל י"א לע
 הזחא הלודג תובהלתה .ידוהיה םעל ימואל תיב י"אב
 ךכב ואר םיברו ריעב תידוהיה היסולכואה תובכש לכב
 תודסומו םיבר םיתב ךיא יל רוכז ."הלואגד אתלחתא,
 הזוח לש תונומתבו ןבל תלכת ילגדב וטשוק םיידוהי
 .םירחא םינויצ םיגיהנמו ,לצרה רודואית ר"ד הנידמה
 בורב המייקתה םש לודגה תסנכה תיבל ורהנ םיבר
 -ופה לשממה יגיצנ תופתתשהב ,"היידוה תליפת,, םע
 תוריקה ידצבו ,"ריעה ינפ,,מ םיבר הליהק יסנרפ ,ינל
 ינבמ םיבר .יגיגח שובלב רפסה יתב ידימלת ודמע
 תידוהיה תימואלה הייעבל ןורתפ הרהצהב ואר רעונה
 ,רעצה הברמל) תוינויצ רעונ תועונתל ףרטצהל ולחהו
 ןהב וארש תוינלאמש תועונתל םג רעונהמ .קלח הנפ
 .(הלוכ תושונאל אלא ,ידוהיה םעל קר אל לאידיא

 לכ וזכרתה ,הקבוכינמ בוחרבש "לארשי תיב,ב
 תיב, תירפס .,דוסיה ןרק ,.ל,ק.ק :תוינויצה תולועפה
 םש .םיברעב רקיעב רעונ בורמ המה תיבה ."לארשי

 וכו תירבעל םירועש .,תואצרה .,םיסונכ :ומייקתה
 ,"ץולחה,  תעונתל הבוט הינסכאכ םג שמש תיבה
 תליחת תא .,י"אל הילע לע תומולח םוקול הלחהש

 -חה םימיה םתואב התשע הימולוקמ תיצולחה הילעה
 ,ןמדייזז רעב הדוהי לש ותב ,ןמדייז הכלימ הצול
 הנפ דציכ יל רוכזו 1921 תנשב התלעש ,ריעה ידבכנמ
 "לארשי תיב;ב הדובכל ךרענש הדירפה ףשנב הילא

 יכל ,הצורנ ךירחא ונכשימ, :האירקב םירבחה דחא
 ."םינומהב ךירחא אובנ ונחנאו

 ריעב המוצע תושגרתה הררוע .ז .מ לש התיילע

 התנמנ םימיל .החור ץמואו התזעה לע הב ואנק םיברו
 הרטפנ םש "דורח ןיע, ץובקב תוקיתווה תורבחה לע

 .(דרפנ רמאמ האר) 1960 תנשב

 ייטילאנויספורפ,,ח
 לש הנטק "הצובק, הימולוקב התיה םימיה םתואב

 תפוקת רחאל ,"םילנויספורפה םיצולחה, ונוכש םירבח
 -בוינגיסבו הימולוק י"עש הנָשאיל הקדובולסב הרשכה
 שפחל וליחתהו הימולוקל ורזח םה ,בובל י"עש הק
 .םימוצע םיישקב הכורכ זא התיהש ,הצרא הילעל ךרד
 ילגיל יתלב ןפואב ךרדל ואצי 1922 תנש תליחתב
 ,טאר הדוהי ,גרבנרטש ר"ד םהיניב ,םירבח רפסמ
 "גרובשרפ,ב תסנכה תיב היה הנושארה םתנחת .דועו
 תייפאב ודבע ,םישדח רפסמ הב והש ,הניול ונפ םשמו

 העיסנה ךשמהל ףסכ םוכס רובצל ידכ גחל תוצמ
 יפוחל םולשב ועיגה םידודנ ישדוח רשע"םינש רחאלו
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 ,גרוונורג הדוהי רמ םהילא ףרטצה הניווב .ץראה
 רחא רבח .מ"עב ןיכי להנמ ,ןירוח הדוהי ןכמ רחאל
 יתלב ךרד ץרפ ,ןמרפפוק ףסוי ,הצובקה התוא ךותמ
 ץראל -- הינמור ךרד -- הימולוקמ השדח תילאגיל

 .וירחא ואבש םיבר ינפב לולסמה תא חינהו לארשי

 רפסמ דבע הב ,ץיבונר'צ ריעה התיה הנושארה ותנחת

 הרומכ םש שמיש ןכמ רחאלו םינסחמב לבסכ םישדוח
 ףסוי רבע ץיבונר'צמ .ויתובקעב ואבש םיברל ךרד

 דחוימ ןוכרדב דייוצמ ותויהבו הצנטסנוק למנה ריעל
 ישבוכל ףרטצהו הצרא 1924 תנש תליחתב עיגה
 םע הנמנ ,םימיל .ןורמושה רוזיאב תירבעה הדובעה
 .הפיחב "רשנ, טלמ ילעפמב םיעובקה םידבועה

 ידורב יצולח

 -ולח תצובק הימולוק תוצוחב העיפוה 1922 תנשב

 ,קוטש הלרב לש וידימלת הלא ויה ."ידורב,מ םיצ
 ,רבעשל כ"ח ,תירבעה הטיסרבינואב רוספורפ תעכ
 הרשכהל הימולוקל ואב הלא םיצולח .ןדס בד ריד
 בוחרבש לשיב ןתנ לש לודגה םיציבה ןסחמב וררוגתהו

 ונייפוא םייתורבחה םהייח .בונויגעל -- הינאבעילק

 רשא טעומב תוקפתסההו תוחונ ייחל םתגאד רסוחב

 םיריעצ .לכ יפב החישל ויהו ריעב הבר העתפה וררוע
 םתמגודמ ועפשוה ,םחישל ובישקה רעונה ברקמ םיבר

 יצוביקלו "ץולחה, תעונתל ףרטצהל םהומכ וטילחהו
 ורבע םימילו ריעב תבשל וכיראה אל םה .הרשכה
 ,רלטרב בקעי ,עודיה יאמולוקה ריבגה לש ותזוחאל

 הרשכה םוקמכ בר ןמז השמישש הקרוטדידוג איה
 ואב ימוקמה "ץולחה, ףינסל םיפרטצמה .םיצולחל

 ,רחסמ יתב ידבוע :תידוהיה היסולכואה תובכש לכמ

 םלואב .םירחאו םיגרוא .םיחחפ ,םירגסמ ,םידיקפ

 י"ע הפנע תיתוברת תוליעפ הלהנתה "לארשי תיב,
 -לגניר םייח ,רלמר קחצי ,רגניטא ריאמ ,םיכירדמה
 ר"ד ,ירבעה רפסה תיב להנמ ,גיגוג לפוק ,םולב
 -תנ םיריעצה םיצולחה .םירחאו ,רביוש ר"ד ,רמרק

 הרהמ דע ויהנו תוידוהיהו תוינויצה תויעבה לכל ודעוו
 .ל.ק.ק ומכ ,םיינויצה תודסומה לכב םיליעפ םימרוגל
 ידעווב םיליעפ םג ויה םה .דועו ,"הרזע, ,דוסיה ןרק

 דעול ,ינלופה םייסל תוריחב תעב םיינויצה תוריחבה
 "ץולחה, .'וכו ,הייריעה תצעומל ,תידוהיה הליהקה
 רדסה תרימש לש דיקפתה תא ומצע לע לוטיל גהנ
 דציכ ,ינרכוז .ריעבש םיינויצ םיעפומו תופיסאה לכב
 .רדפ יאמש 'ר דיסחה לש ונב ,רדה קחצי ונילא אב



 הימולוק רפס 188

 ,רנזילא ףסוי ,במוד ףסוי ,ץנרקנזור הבהז ,רינכוב לדנמ ,רנזייא .ז ,ףסוי טכיבה ,רזעילא רלדירפ : ןימיל לאמשמ ,הלעמלמ
 ,סטיול ,גרבנירג ףלוו ,ףפצננט לארשי ,ןמסורג ןרהא : היינשה הרושב .ולקיש השמ ,ליפסה הנוי ,טאלג ךורב ,טור ןושרג
 ןועמש ,טדימש החמש ,רלמר הקטא ,רגנידרג ןמלק ,לאב היח ,םואבלטייט .קחצי ,רטכר .א : תישילש הרוש .רכייט :הנוי

 .טרלג סקמ ,רמורג םהרבא ,ףלוו סקאל : לאמשמ הטמל .צינירק

 "לולחה,ל ותופרטצהו דואמ ןינעמ שיא היה אוה

 הללוחתהש הדחה תינפתה בקע הבר העתפה הררוע
 קסע המחלמה רחאלש םינשבו רחוס היה אוה .וב

 -לוע וכפהב, ,רז עבטמב בובלבו הימולוקב הסרובב

 לש קבאה תא ריסה דחא ריהב םויב ,הנהו ."תומ
 ?ץולחה,ל ףרטצה ,הדובע ידגב שבל ,"שטנעמ"טפול,ה
 -מה ףינסב םייזכרמה םיליעפה דחאל השענ הרהמבו
 .הביבסבו ימוק

 י'תודחא,, תצובק |

 -ולוקמ םיצולח תצובק ןיב דוחיא קחצי םזי ,םימיל

 השדח תרגסמ םיקהו בובלסינטסמ הצובק ןיבל הימ
 םמצע תא ורישכה תאזה הצובקה ירבח ."תודחא, םשב
 תודובעל םיצולחה לש דחוימה הכאלמה תיבב היילעל
 גישהל ּוויק םה .יקסבוכולוג בוחרב ,"לזרב, תורגסמ
 תולעל וטילחה ,תונוישר ןיאב ךא ,"םיטקיפיטרס,
 = קוח יתלב חרואב

 "תודחא, תצובק התצח ,רירגס םויב ,1924 תלחתהב
 הוויהש ,יטוק לובגה תרייע י"ע "שומר'צ, רהנה תא
 :וגמנ הצובקה לע .הינמורל ןילופ ןיב לובגה תא

 ,סקל .ריאמו םולש ,קינראווקיל ןועמש ,ןבתכ יכדרמ
 קחצי ,רלדירפ ןתנ ,רמהטיורק דוד ,רביל הרופיצ
 התיה הנושארה םתנחת .בובלסינטסמ םירבחהו רדפ

 ."טורפ, תרבחב םילבסכ ודבע םש ,ץיבונר'צ ריעה

 ידיל לופיל הנכסה םהילעמ הפחר םש םתוהש ןמז לכ
 הלא 'םיאנתב .תינמורה הרטשמה איה ."הצנרוגיסא,ה
 ףסכ םוכס ורבצש דע םישדוח רפסמ הצובקה התייח
 ודייטצה ,ץאלאגל ץיבונר'צמ ורבעו ךרדה תואצוהל
 .הצרא ועיגה 1924 תנש ףוסבו םישורדה םיכמסמב םש

 ורבע םימילו לילגב קאבאטה ףיטקב הליחת ודבע ןאכ
 דחה תיב לש תודוסיה ימיקמל ופרטצהו הפיחל םיבר
 ןיעכ וויה םה הדובעה םוקמב ."רשנ, טלמל תשור

 םשב  םידבועה יפב ונוכו תשבוגמ תינתא הצובק
 םשה וליאכ היה םהמ םיברל ,ןכב) "ךילשיבייל,,

 בתוכ םע דחיב םינמנ םה םינשב תורשע .("שובייל,
 ,לעפמב םיעובקה םידבועה תווצ לע הלאה םירוטה

 הז רשקהב .תואלמיגל שורפל רבכ וקיפסה םיבר ףאו

 -- הימולוקמ ולעש םיצולחה ברקמ םיברש ,םג ןייוצי
 לצא דימת התיה הכרדהלו ץועייל הנושארה םתנחת
 .הפיחב "רשנ, ר"חיבב וזכרתהש ריעה ינב תחפשמ

 י"אל ךרדב הנחת

 תפמב ונימב דחוימו דבכנ םוקמ היה הימולוקל
 .לארשיל הינמור ךרד תיקוח יתלבה תיצולחה הילעה
 רוא,ה תלבק דע ןמזל םילועה ובכעתה הימולוקב

 שמיש םילועל הסחמ תיבכ .העיסנה ךשמהל "קוריה
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 1933 תנשב ,''הילסוב,, תרשכה ירבח

 רלמאר םהרבאו יצבייל םיצולחה לש םהירוה תיב

 ריעה זכרממ קחרה היה םתיב .הקסנמטה בוחרבש

 .תימוקמה הרטשמה לש "אשיב אניע, ינפמ רומשו

 ינפל תונורחא תויחנה ולבקש דע םילועה והתשה ןאכ
 יתשביה לובגה וא -- יטוק הרייעה י"'עש לובגה תייצח
 לובגה תייצחש ,םירקמ ויה .ןיטאינס לובגהדריע י"עש
 רמשמ תחת ואבוהו וספתנ םילועהו הפי התלע אל

 ךרוצ היה הלאכ םירקמב .הימולוקב רהוסה תיבל

 םיעובקה םירוגינסה .יטפשמ עויסלו ןוזמל םהל גואדל
 ר"ד ןידה יכרוע ויה םרורחשל ורסמתהש "ץולחה, לש

 םתכאלמ תא ושעש ,ףפונק קראמ ר"דו טרבלג ריאמ

 .חרומת לכ אללו הנמאנ
 דבכ רמשמ תחת הימולוקל האבוה 1924 ףרוחב

 ומשוהו ןיטאינס ריעה י"ע ורצענש םיצולח תצובק
 ןמ ךשוממו ךבוסמ היה םהב לופיטה .רצעמב ןאכ
 ימוקמה ףינסה ומצע לע לביק ,ךכש ןוויכ .ליגרה
 תחא המח החוראל תוחפל םהל גואדל "ץולחה, לש

 .םויב
 םיירהצ תעשב םיבצייתמ ונייה םיבר םימי ךשמב

 -הל ידכ ,החוראה תלבקל םידעוימ םיתבב העובק

 ."הקבורלמר, בוחרבש רהוסה תיבל םירוצעל האיב
 הלק העש ינפלש ונל דגוה רשאכ ונעתפוה דחא םוי

 םעפ ףא וניאר אל םירוצעה תא .בובלל ורבעוה םה
 םשב דחאל טרפ ונעדי אל םהיתומש תא וליפאו
 דפמ ףינס ."ןויצ ילעופ, רבחכ ההדזהש 'ץיבקליפש

 היה םוי םויו ,ותוסח תחת ותוא לבק הימולוקב ותגל

 ,לגנטש 'חה -- ותגלפמ תוחילשב דחי ונתיא עיפומ
 .ודיב לכואה תנמ םע המוק הבג רוחב

 -סמ לעב ,לאב 'אה לש ומש הבוטל רכזייו ןייוצי

 העונתה ידהואמ ,(רטסלא תיבב) הקסיבוס 'חרב הרפ
 ןב היה ,הקדובולסב גרהנש לאב ףסוי) תיצולחה
 -וקממ וילא ואבש םיצולחה תא רפסל גהנש ,(ותוחא
 .םניח וא ריחמ יצחב -- הביבסב הרשכה תומ

 דבוע התע) דחא הלוע רשאכ ,הרקמ םג יל רוכז

 ,לכ רסוחמ ונילא םעפ עלקנ (הפיח תיריעב עובק
 רוזעל דציכ הצע ונסכיט .לובגה דיל רצענש רחאל
 -שי תיב, יאבמ היהש לאב רמו וכרדב ךישמהל ול

 ,ןוידה ידכ ךות ,.םייתניב .ותרזע תא עיצה "לאר

 ודיב רשאכ ונילא רזח הלק העש רובעכו ול קמח

 עדונ םימיל .וירכמ ןיב לוכיבכ ףסאש רכינ ףסכ םוכס
 אוה וז ךרדב .תומועזה ויתונוכסח הלא ויהש ונל
 ליגה תאפמ רשא ,הילעה תווצמ תא םייקל הצר

 שיאה .ופוגב המייקל ונממ רצבנ הייוקלה תואירבהו
 .ד"יה .תיצאנה האושב ונריע ישודק לכ םע דחיב הפסנ



 ..(דנייפרדל) ןדימע ריאמ ((נרמופ) ןומ לאומש

 . הזמולוקב "ריעצה רמושה.
 -לכה הקוצמה הרבג הנושארה םלועה תמחלמ רחאל

 היצילג ירעב םידוהיה ינומה לש תיתרבחהו תילכ

 יוטיבכ .לארשי-ץראל הילעב ךרוצה תא הריבגהו
 ידוהיה רעונה לש תיצולחה העונתה המק תאז המגמל

 ."ריעצה רמושה, תורדתסהל הנגראתהו
 ,"ריעצה רמושה, תורדתסה זא הדסונ הימולוקב םג
 בורל ,ימוקמה רעונה בטימ תא הכותב הנגרא רשא

 -שי-ץראל ההימכהש ,היסנמיגב תודימלתו םידימלת

 .היילעל הרשכה לש תישממ הרוצ םלצא השבל לאר
 תא ובזע ,םהידומיל ךשמה לע ורתיו םהמ םיבר

 -ולסב ,א"קיי תווחב תיאלקח הדובעל ורבעו םהיתב
 םמצע תא רישכהל ידכ ,ונריעל הכומסה ,הקדוב
 אבצהמ םיערופ ולפנתה םימיל .י"אב םייאלקח םייחל
 וחצר ,תאז הרשכה תצובק לע ינויצקאירה ינלופה
 -פונה ןיב .םידחא תושק ועצפו הירבח ןיבמ חשולש
 דונת לש תויזכרמה תויומדה תחא ,לב ףסוי היה םיל

 רדתסהה לש ןקה שארו היצילגב "ריעצה רמושה,, תע
 .הימולוקב תור

 רעונה ןיב דחפ ררתשה ,הקדובולסב חצרה רחאל

 תואיצמה ךא ,הרזפתה הריעצה תורדתסההו ימוקמה
 .ריעצה רמושה תמקה תא השרד ידוהיה רעונה לש
 תורדתסהה תינש המק ,1925 תנשב ,המ ןמז רחאלו

 -ארה הפוקתב ,דמולה רעונה י"ע הנגרוא םעפה םגו

 ,יצולחה לאידיאה .ךרד ישופיחו הכובמ וררש תינוש
 דאר תורושל ורדח םרט ,י"אל הילעו הרשכהב ךרוצה
 .ונריעב העונתה ינוש

 יףיעצה רמושה,, תעונת לש הכרדמ םישולת ויה םה
 ילטנמיטנס רשק חופיטו דומיל יגוחל ןקה תא וכפהו
 םיניינעה זכרמב דימעהל םוקמב ,תונויצל בייחמ יתלב
 -כשה לבא .תיצולח תימצע המשגהל רעונה ךוניח תא
 רחאלו הבחר העונתל רשק השפיח ןקה לש הריעצה הב
 עגמב האבו ץיק תבשומב הפתתשה םיריעצ תצובקש

 י'רלעצה רמושה,,ב םיכירדמ תצובק
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 1935 תנשב ןי'זינ'צפל לויטב ''ריעצה רמושה,,מ הצובק

 הנקסמה ידיל העיגה ,תורחא םירעמ םירבח תואמ םע
 קפתסהל ךירצ ירבעה רעונה ןיאש ,תינויגההו הדיחיה
 .השעמל הכלה המישגהל אלא ,תונויצה תפטהב

 תעונת גיהנמ ,ירעי ריאמ ףתתשה תאזה הבשומב

 דחה דיקפתה לע וירבדו ,תימלועה "ריעצה רמושה,
 לע זע םשור וריאשה הלוגב ידוהיה רעונה לש יצול

 .םיריעצה

 זא םהו -- וללה םיריעצה ולחה ,הבשומהמ םבושב

 הכפהלו תורדתסהה ינפ תא תונשל -- 16--5  ינב

 תא ךנחל הדיקפתש ,תימלועה העונתה לש קלחל

 ,תרגובמה הבכשה תודגנתה ףא לע .תויצולחל רעונה
 ומישגה ,בובלב העונתה לש תישארה הגהנהה תרזעב

 וסינכה םה .םמצע לע וחקלש המישמה תא םיריעצה

 ;אובל הרחיא אל העפשההו ןקה ילתוכ ןיב השדח חור

 -דתסה הרצונ ,"םיימואל, םיטנדוטס לש גוח םוקמב

 דבועו דמול רעונ ינומה הכותב תנגראמה הקזח תור

 ץוביק ייח תארקל ךוניחו דומיל -- התרטמש דהי םג
 .לארשי-ץראב

 לש זכרמל ךפהנ הימולוקב "ריעצה רמושה, ןק

 ,תפרבעה הפשה תא םש ודמל .ריעב ידוהיה רעונה

 ,תינויצה העונתבו י"אב השענה תא ,ונמע תודלות

 הכרד לעו םזילאיצוסב םימרזה לע םיינויע םידומיל

 זכיר ןקה .ץראבו הלוגב "ריעצה רמושה, תעונת לש
 יפל םתוא ןגראו 18--12 ליגב תורענו םירענ וכותב
 םג םכותב להינ ,םידודגו תוצובקב -- תויפוצה תטיש

 הפיה תיררהה הביבסל םילויט ךרעו תיפוצ הלועפ

 ריעל ץוחמ תובשומ ונגרוא הנש לכ .ונריע תברקב

 אתווצב ,םירפכב תועובש המכ וליב םיריעצ תורשעו

 .תובורקה םירעהמ רעונ ינב םע
 .הביבסה לכ לש זכרמל הימולוקב ןקה ךפהנ הרהמב

 ונגראו הביבסה תורייעב ורקיב הימולוקמ םיריעצ

 ונריעב ."ריעצה רמושה, תרגסמב רעונה תא םש םג

 תא הכירדה רשא ,תילילגה הגהנהה לש בשומה היה
 .הביבסה לכמ םינקה

 םקלח .הרשכהל םירבחה ינושאר ואצי ןמז רחאל

 לש םיקשמל ופרטצהו הצרא םימיה תצורמב ולע

 הימולוקמ םירבחה ."ריעצה רמושה יצראה ?ץוביקה,

 "ריעצה רמושה, ירבח םע דחי ,ודסיו הצרא ולע רשא
 ,םייצולח תומוקמב םיצוביק ,תורחא תוצראו םירעמ
 ןקה לש יצולחה ךוניחה לע תיניצר העפשה ועיפשה

 ועיגהש םיחילשה ושע תובר .הלוכ העונתהו ונלש

 המשגה תעונתל רמושה היה הרהמ דע .ץראהמ

 תולעל ידכ הרשכהל תאצל בריס רשא רבחו ,תקהבומ
 .העונתה תא בוזעל היה ץלאנ .הצרא



 לאמשמ -- הנותחתה הרושב

 לאמשמ -- הנוילעה הרושב .1918 תנשב ''ריעצה רמושה,,ב םסיכירדמ תצ

 .דנייפרדל ןושרג ,ןאראב לאומש ,לאב ףסוי ,רטכר לאכימ ,\רווש דוד

 . ו בק

 רפש ,רנטואמ ריאמ ,ולסק חמלש .,ררמעד .
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 דזכרמ םילהנמ"תובשומ ומייקתה הנשב הנש ידמ

 .תיכוניחו תינויער הכרדה םיפתתשמה ולביק ןהב ,תוי

 דובק להנל םירבחה לע לטוה ולאה תובשומהמ םבושב

 הנש ידמ חלוש היה הימולוקב ןקה .םידודגו תוצ

 -בח 30--207- םילהנמ-תובשומל םירבח 10--5  הנשב

 רעונ זכרתה ןקב .ריעצ רעונ לש ץיק תובשומל םיר

 םידימא ,תידוהיה היסולכואה תובכש לכמ דבועו דמול

 םייעבט םיסומינל ,ןויוושל וכנוח ןאכו ,דחאכ םיינעו

 י"ע ותרכהו עבטה תבהאל ,ורבחל שיא ןיב םיאנו

 םייחה יווה .תורעיו םירהל ,ריעל ץוחמ םיפוכת םילויט

 תוירטסיליפ דגנ סירת שמשל םג דעונ םייתעונתה

 ."המודא,ו "הנבל, תוללובתה דגנו רעונב

 "בש תויושחרתההו הינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע

 תינויצ-תירוביצ תוליעפ לכ הקספ ,היתובקעב וא

 רשא ,היצילגב ידוהיה בושייה ברקב הכובמ הררתשהו

 -נמ ומק וליא .תנווכמו חכירדמ תוגיהנמ אלל ראשנ

 היילעלו החירבל ךרדה תא רעונל ורוי רשא ,םיגיה
 ינבמ םיפלאו תואמ םילצינ קפס אלל ויה ,הצרא

 תירבל ורבע רשא ,םידדוב םידירש קר .ידוהיה רעונה

 . ..הצרא ועיגה ,הינמורלו תוצעומה

 רגניז השמ

 הימולוקב ''ריעצה רמושה,, ןק לש ''סירגוב,, תצובק

 "הינודרוג., תעונת
 ,1929 תנשב ץראב ושחרתהש תוערואמה תובקעב
 ,ןודרוג .ד .א םש לע ונריעב "הינודרוג, ןק םקוה

 .הינגדב ותומל ןורכזה םויל
 הסייגתה ,"הדלוח, תצובק הברחנש ירחא ,1930 תנשב

 דסונו .ל.ק.ק םע דחי ,הצובקה תרזעל הלוכ העונתה

 ,שדחה לעפמה לש ותוססבתה ךרוצל ."הדלוח-לעפמ,,

 ןיבו .הרזע סייגל ,הצופתל ץראהמ םיחילש וחלשנ

 רטפלס ץרפו בלאוש ןתנ ח'"חה ונריעב ועיפוה רתיה
 ."הדלוח-לעפמ,ל תומורת ףוסיא ומזי רשא ,(ררנ)

 םג ול התיה ןכו ,ונריעב הפי הלע ומצעלשכ עצבמה

 -ורוש תא ךכ י"ע קזיח רשאב ,תינויח יוול תעפות

 .הימולוק ןקב ונית
 -נהה םעטמ םיגיצנ ונלש ףינסב ורקיב ןמזה ךשמב

 'חה ,השראוומו בובלמ "הינודרוג, לש תישארה הגה

 . (םיבנע תירק .בקב) לדנמ ריאמ ,ל"ז רברו לשיפ

 דונתה ידסייממ ויה רשא ,(תעפי .בק) ןמטיב לארשיו

 דונת ןמזה ךשמב הנגראתה םתעפשהבו היצילגב הע

 ולעפ רשא ,"הידוחיא,ו "הילסוב, תיצולח חא"תע

 לוהינבו רעונה תכרדהב אלמ םואת ךותו ףתושמב

 | .תיתרבחו תיתוברת הדובע

 ןקל םישדח םיכירדמ תוחוכ לש םתופרטצה ירחא

 ותב) םירמ ותיערו רצלמ ןושמש 'חה ,"הינודרוג,
 דועמ תוחוכ םע דחיב םה ומזי (ל"ז רטכש ךינה לש

 תא ,טאר יבצו רלסרפ יכדרמ ,ל'ז גיגוג לפוק :םיל

 וללכנ וב ,תונוטלשה יפלכ ןוילע דעו לש ותמקה
 -ניר םייח ר"ד ,ל"ז ףפונק .מ ר"ד :םיאבה םישיאה

 -עמל וגציי רשא ,ל"ז רגניז המלש ר"ד ,ל"ז םולבלג
 .תונוטלשה יפלכ העונתה תא הש

 -תהש רעונה תועונת לכ טעמכ ורבע 1932 תנשב

 בוחרל ."לארשי תיב, תברקב ,הקבוחינמ בוחרב וזכר
 ץוחנ היהו תויה .תיתכלממה היסנמיגה דיל ,בונויגל

 ,"הינודרוג, תועונתה לש םידקפמה םויקל לודג שרגמ
 ריירפ, ,"אביקע, ,"ינויצה רעונה,  ,"ריעצה רמושה,

 .הזכ שרגמ יוצמ היה םוקמח תברקבו -- "טייה
 וא דמול רעונ-ינב קר הליחתב וזכרתה וניתורושב

 -ממע תובכשמ דבוע רעונ .תוסחוימ תובכשמ םירענ

 "צה םה רשאב ,ונתעפשהל ץוחמ הלחתהב היה תוי
 ולצינ רשא .תויטסינומוקה תועונתל רקיעב ופרט
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 ו

 ןמרסוו ,שריה השמ ,רלפיירשש ,רבופש ךורב ,רטסל המלש :ןימימ םידמוע .םימישגמ תצובק ,"הינודרוג,,

 .ףיירג השמ ,רטסוש לדנמ ,רלקס הק'זור ,רצל דוד ,רכב הטרב ,דנאר סאיזוא ,רגניז השמ : ןימימ םיבשוי

 ו

 1933 תנשב ,הימולוקב ''הינודרוג,, תורדתסה
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 -עמ תאפמו השקה ילכלכה םבצמ ללגב הערל םתוא
 .ידוהיה רוביצה ברקב תוחנה יתרבחה םדמ

 הצוחמו ריעב -- ונתעונתב תוחוכה לכ תא ונסייג ןכל
 -בו הווהב וניתורטמ תא רעונל ריבסהל ידכ -- הל

 .דיתע
 התע) גנירה באז 'חה לש ותאצרה בטיה יל הרוכז

 -ויצ, :אשונה לע ,"יטיצ, הפקב ונריעב (תסנכ רבח

 יטסינומוקה רעונה רשאכ ,"ןאל םזינומוק --  םזינ
 ד-הש תוארמה לכ תא ץפינו תיראגלוו הרוצב עירפה
 -רהב אצי גנירה .ז 'חה לבא ,ןהב תופוצמ ויה תוריק
 .חצנמכ ותאצ

 דבועה רעונל הארק ונריעב "הינודרוג, תעונת
 זכרל ונחלצה וז האירקבו היתורושל ףרטצהל דמולהו

 השדח השיג םהב חתפלו ,רעונ ינב 100--80"כ דוע
 .תוימוי םוי תויעבל

 -עב ונייטצהש ,הימולוקב "הינודרוג., יכירדמ ןיבמ

 םיאצמנ ,םתוצירחב ןכו ,תיכוניחהו תינוגראה םתדוב
 ,רצלמ םירמ ,רצלמ ןושמש :ץראב םייחה םירבח

 ,ריג היניג ,רטסל המלש ,טאר יבצ ,רלסרפ יכדרמ
 לש ותרות תא םישגהלו תולעל וכז רשא ,דצל דוד
 .ןודרוג .ד.א

 ,הימולוק ףינסב יכוניחהו ינוגראה דיקפתל ףסונ
 םג העונתה לש םיפינס דסילו ןגראל ונילע לטוה

 -יקח ןכ .םיגשיהב הכרבתנ וז הלועפ ףאו ונתביבסב
 ץיק תונחמ םידומילה תשפוח ןמזב הנש ידמ ונומ

 ןמדנל דוד

 וכפהש ,(ןי'צילוקימ-בורַאטַאט) םיטפרקה ירהב רעונל
 תיכוניחה הלועפב תובושחה תורטמה תחאל תויהל

 תצורמב ותנכהו רעונה לש ותומד בוציעב בר רזעלו
 תחא תמשגהלו הרשכה תוגולפל האיצי תארקל ןמזה
 ךנחל תנווכתמ הינודרוג, :תודימה 13-מ תובושתה

 ."תדבועה תונויצה תמשגהל םדאה

 הניכה רשא ,הרשכה תגולפ הנמזב המקוה ונריעב
 תאז הרטמל .הצרא תולעל םירגובה תא הרישכהו
 םמוש דמעש ,הקצישוד'זד בוחרב לודג תיב ונרכש

 םידש, וב םיררוגתמ יכ ,הדגאה ללגב םינש הברה
 ילב טעמכ ונל וריכשה ינלופה תיבהילעב ..."תוחורו
 "תוחורהו םידשה, לוכיבכ ושרוג "הרומת,בו םולשת
 וב ומקמתהו האיצמה לע וצפק רשא ,םיצולחה י'ע
 .עבק ירוגמל

 הלא לש םקלח וללה תורושל רשקהב רכזיי ,ףוסבל

 התומד בוציעו ונתעונת תמקה ןעמל תובר ולעפש
 ,ידוהיה םעה לש ונרק תמרחל תובר ושע ןכו ,ריעב
 רוד וכניחש ,ל"ז ותיערו גיגוג לפוק ךנחמה םהיניב
 .לכל רכומ היח רשא ,"תוברת"ןג, לוהינ ידכ ךות םלש

 וראשנ םיבר ,םהיתומולח תמשגהב תוזחל וכז םיטעמ
 -למ ץורפ םע הצרא תולעל תורשפא רסוחמ הלוגב
 רשא ,ל"ז יפפ יתוחא םהיניב ,היינשה םלועה תמח
 ,םלוכ םע הראשנו רובמס ריעב הרשכהה תא הרמג
 -מטה םהירזועו םייצאנה םיחצרמה ידימ ופסינ רשא
 .ד"יה םיא

 .ךורב םרכז אהי

 לאמש ןויצ ילעופ

 הדיעווב לחש ,"ןויצ ילעופ, תגלפמב גוליפה רחאל

 המודב ,ונלצא הנגראתה ,1920 תנשב הניווב תימלועה

 ."לאמש ןויצ ילעופ  תגלפמ ,הינלופב תורחא םירעל

 -סיסקרמ םלוע תפקשה החנוה וז הגלפמ לש הדוסיב
 הווה .תידוהיה היעבל תיטסיבוכורוב הסיפת םע תיט

 ידוהיה לעופה לש תודמעמה תמחלמ לוהינש ,רמוא
 -- םזילאיצוסו ,םייחה יאנת רופיש ,שפוח ןעמל --

 ילאירוטירט ידוהי זכרמ תריצי דעב קבאמב בלושת

 ייח תא תיתשהל ידכ ,לארשי ץראב דבועה םעה לש

 -רונ תודוסי לע ידוהיה םילעופה דמעמ לש הדובעה

 םעה לש אלמ ימואלו ילאיצוס רורחשל עיגהלו םיילמ

 .דבועה ידוהיה

 יעוצקמה סוחתב

 הדובעה ייח לש םימוחתה לכב הליעפ התיה הגלפמה
 םידגואמ ויה לאמש ןויצ ילעופ ירבחו ריעב םיידוהיה
 -רוא ,םיטייחה לצא :טעמכ םייעוצקמה םידוגיאה לכב
 ,םינתשרבמ ,םהינימל רחסמה יפנעב םיריכשה ,םיג
 דוכ ,םירפס ,םירלדנס ,ץעה ףנעב םידבוע ,םיאקסרוב

 .םירחאו ,םייניש יאנכט ,תיב תורזוע ,םיפוא ,םינעב
 רפס תיבב הרומכ הדבע ה'צבוט םשב תחא הרבח

 רקמ ישנא ברקב םג העפשהו הדהא הל השכרו ידוסי
 לש תולועפה לכב לבח וחקל הגלפמה ירבח .הז עוצ
 רוה המוזייבו הגלפמה תארשהב .םייעוצקמה םידוגיאה
 הרשו ןמטוג חנח לש ןתכרדהב יעוצקמ ס"יב םק
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 .רלפיירטש גילז ,רנטייא דוד םייח ,גרבנלא השמ ,אריפש ןתנ ,אריפש ,רקאה : לאמשמ -- הנוילעה הרושב ,לאמש צ''פ ירבח
 ןטסעק הלא ,רכומש לזייר ,יול .ח ,רקאה ,רנבא הקייח ,אריפש לחר ,אריפש ,םיובנריב הנח ,ןופלד קיזייא : לאמשמ הינש הרוש

 .דיישקרמ .מ .י לש ולוהינב ביטרפואוק דסונ ןכ .רנזייא
 קבאמה שארב ןכ ומכ הדמע "לאמש ןויצ ילעופ,

 -הו הדובעה יאנת רופיש ןעמל םירפסהו םיפואה לש
 .םייחה יאנת תבט

 -תה הכרדש 0 תונותיע הצפוהו רואל האצוה
 הגלפמה לש המלוע תפקשהו תונויערה תרבסה הלהנ
 םיעוריאב םג ונפתתשה .ריעב םילעופה רוביצ ברקב
 -עומל ,"םייס,ל תוריחבה : ןוגכ ,תויטילופ תוערכהבו
 .הדיחא םילעופ תיזחלו הליהקה דעוול ,ריעה תצ
 תצעומל תוריחב הנורחאה םעפב וכרענ 1939 תנשב
 "למה תריווא לש הלטציאה תחתו הימולוק לש ריעה
 ישנא ןיבמ תדחואמ המישר םינלופה וביכרה ,המח

 דועב ,םיניארקואהו םינלופה ,םידוהיה ברקב םמולש
 תומישר גיצהל וזיעי אלש ,וזמר םילעופה תוגלפמלש

 ומילשה ןימי ןויצ ילעופו "דגוב,ה .תודרפנ םידמעומ
 הנמאג התויהב ,ונתגלפמ םלוא ,הזה ביתכתה םע
 אל ,םילעופה .רוביצ יפלכ היתויובייחתהו היתומישמל

 הלשמ םידמעומ תמישר הניכה ,םינלופה ימויאל התעש
 .תוריחבה תדעו .ר"ויל התוא הרסמ בוקנה ךיראתבו

 תועצמאב :וסיג תונוטלשהו ריעב רבדה עדונ :דימ
 -מבו .םעונ יכרדב -- עיפשהל הטסורטס,הו הרטשמה
 הרזח איצויש ונלש ישארה דמעומה .לע -- ןילבוח הט
 אל הלאה םיצחלהו םילודישה לכ ,םרב .המישרה תא

 ןויצ ילעופ,ו "דנוב,ה ועלקנ --.אסיג; ךדיאמ .וליעוה

 לש היעב ינפב ודמעוהו רתויב חונ אל בצמל "ןימי
 שיגהל הנורחאה הקדב וטילחה ,ךכש ןוויכ .הרקוי
 | | |  .םהלשמ םידמעומ תומישר

 ,ךכ י"ע ונל ולכנתה םה .שאוג ורמא אל תונוטלשה
 ונתיאמ וענמו ונתמישר תא ולספ יהשלכ הנאותבש
 -מהו תונויערה ןעמל תוריחבה תכרעמב הלומעת להנל
 תצעומל םיריצכ ורחביי אל ונירבחש ידכ ,ונלש עצ
 .היריעה

 תופוכת הרק ,םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב
 ונירבח דצמ הליעפה תינכפהמה תופתתשהה ללגב יכ
 :םהיניב ,םיבר ורסאנ "דנגוי, ונלש רעונה ירבחו
 לרב ,דיישקרמ .מ .י ,רמהטיורק הנוי ,רלקניוו לאומש
 בתוכ ,ןמרפייא .י .י  ,ץייו--רלזיימ בייל . ,רמהטיורק
 .םירחאו וללה תורושה

 .ידוהיה בוחרב העפשה לע קבאמב

 דוהיה םילעופה דמעמ ברקב העפשהילע ףירח קבאמ

 דיטנאה "דנוב,ה ןיבל ,ונתגלפמ ןיב .להנתה ריעב יד
 .תיטסינומוקה הגלפמה לש תידוהיה .העיסהו ,ינויצ
 ויה תיטסינומוקה העיסהו "דנוב,ה לש היגולואידיאה
 רופמה הרכהה ירסח םילעופה .לצא הטילקל רתוי םילק
 לש םזילאיצוסו תונויצ לש הזיתניסה  רשאמ ,תחת

 שארב ןגראל חרכה היה ,ךכיפל .לאמש ןויצ ילעופ
 ידכ ,םילעופה רוביצ ברקב תיתוברת הלועפ הנושארו
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 >תרכהה םקפוא תא ביחרהל

 תדוגא לש התויקוח תא גישהל ונחלצה 1925 תנשב
 -ישל תדחוימ הקלחמ ןכמ רחאל םיקהלו "ץרפ .ל .י,

 דרופל ץרפ תירפס התשענ ,םימיל .םילעופל ברע ירוע

 הכלה ,ריעב םילעופה תובכש ברקב רתויב תירלופ

 רייב בורל ,םיצוחנה םירפסה תשיכר ךות ,החתפתהו
 ירועיש .הדמתהב לדגו ךלה היארוק גוחש דועב ,שיד

 םישורדה םירודיסה לכ ושענו םרדסכ ולהנתה ברעה
 .התואנ םידומיל תמרו םיבוט םירומ חיטבהל ידכ

 לחה ,םילבוקמה םידומילה לכ ודמלנ הלאה םיסרוקב

 -פס ,היפרגואיג ,ןובשח -- תינלופו שידיי -- תופשהמ
 | .דועו ,היגולויצוס ,תור

 -עה ירועישב םירקבמה ןכו הירפסב םירפסה ילאוש
 -שה ירסח ,ללכ ךרדב ,ויהו ,םיליגה לכ לע ונמנ בר

 השק התיה םירומה תדובעש ,ןאכמ .תידוסי הלכ
 תוחלצה וגשוה םתוריסמו םצרימל תודוה ךא דואמ

 -שהל לבגומ היה אל םינרפסה לש םדיקפת .תורכינ

 ינחורה ונקנק לע הייהתל םג אלא ,דבלב םירפס תלא
 -מרל םיאתמה רפסה תא ול ליאשהל ידכ ,ארוקה לש

 אוהש תויעב ול ריבסהלו ויתולאש לע בישהל ,ות

 -פסה לש םירפסה יארוק ןיבמ םיבר .ןיינע ןהב הלגמ
 ןמזה תצורמב וכפה ברעה ירועישב םירקבמהו היר

 .הרכה ילעב םילעופ ינקסע תויהל
 -יסמ ךורעל ונגהנ ,וללה םיסרוקה לש םויס לכ םע

 תיתונמא תינכתב םידימלתה ועיפוה הב ,תיגיגח הב

 ,קחשמ .,םימולקיד .םיריש הללכש ,רמואבו לילצב

 תא תאש רתיב טילבמ היה הזכ האנ םויס .דועו

 .תצמואמה ונתלועפ יגשה

 יאמל 1 תוגיגח

 דאל .יאמב ןושארה תוגיגח וויה ,המצע ינפב השרפ
 -פמ לכ ופתתשה הב ,1923 תנשב הלודגה הנגפהה רח
 -שממה הרסא ,הביבסה ירפכמו ריעב םילעופה תוגל

 -- היינשח םלועה תמחלמ ץורפל דעו ןאכמ -- הל
 לע היה ,ךכיפל .יאמל ןושארב ןהשלכ תונגפה םייקל

 יאמל ןושארה תא גוחל הלש רעונה ינוגראו הגלפמה
 -של םיחילצמ ונייה םיתעל .תרחא הרוצב םעפ לכ --
 ,תונוטלשה תאמ ןוישר גישהלו לודג םלוא הזיא רוכ
 -שמה התרוה םימיל ,םלוא .יתבר םע תפיסא וב םייקל
 וריכשי לבל ,ריעב םילודגה תומלואה ילעבל הרט
 -ירב תילב .יאמל ןושאר לש תופיסא םויק םשל םתוא

 הגלפמה ןודעומב וניתופיסא תא םייקל ונצלאנ ,הר

 ואצמ ןאכ םג ,םרב .ויאב לכ תא ליכהלמ רצ היהש
 בשיח הטסורטסה .ונל לכנתהל אלתמא תונוטלשה

 קזח הנבמ ,בגא -- ןודעומה ןכש וב ןיינבהש ,אצמו
 ,םע-יבר תופיסא םויקל ,ידמ "שלח, -- ריעה זכרמב
 .וב ןמייקל ונילע רסאו ...תוטטומתהה תנכס תאפמ

 רופל תונפל ונגהנ ,יאמב ןושארה תארקל ..דועו תאז

 גחה םויב ותבשיש ,פ"עבו בתכב -- םיידוהיה םילע

 תאזה תרוסמהו תומודא תובינעב ריעה תובוחרל ואציו

 סידבוע ידלי תומלתשהל (ברע-סיייב) יילוש-טנווגא,,ה ידימלת
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 ,ןמדנל דוד ,ןאראב ,םולבלגניר שרה ,סקאל רזעילא :לאמשמ -- הטמל

 .ןיבור ,ןילטשנירג ,ץכ ,רבח ,ןליימ ,רבהדלוג : ןימימ -- םידמוע .רמאהטרעוו

 רעונה ןוגרא ירבח וחירפה םעפ. הנש ידמ המייקתה
 .םודא ןולגד ןהמ תחא לכל םדימצהב םינוי תדע ונלש
 ריצב זע םשור התשע "םיפפועמה םינולגדה, תעפוה
 םיליעפה תא תרסוא הרטשמה התיה תופוכת  .רוב
 ,יאמב ןושארל רבעמ -- םיימוי ךשמל ונלש םייזכרמה
 -תורצעו תוגיגח לש ןמויק תא עונמלו עירפהל ידכ
 , .םע

 תואצרה

 וצריה ןהב תויבמופ תופיסא ונמייק תובורק םיתעל

 הגלפמה לש יזכרמה דעווהמ םיגיצנ רקיעבו ,וניובח

 לש יזכרמה דעווה לשמ ןכו ,ידנגוי, רעונה ןוגראו
 ךרדב וכרבתנ הלא תופיסא .תילארשיצראה הגלפמה
 -והיה םילמעהו םילעופה דמעמ ברקמ בר להקב ללכ

 | 0 לד
 וכירדהו השארב ודמע הגלפמה לש התוליעפ תונשב
 ,סאמעגנאל :םהיניב ,םירבח לש הרוש התוליעפ תא
 ,רלקניו לאומש ,סנרפ םהרבא ,דיישקרמ מ .י ,רעניד
 -עשטבוט ,ןמטוג הנח ,גרבנלא השמ ,רמהטיורק לרב
 בייל ,סיומש המלש ,לגנטש אבא ,רמהטיורק הנוי
 קיזייא ,לגופליפש  המלש ,גרבנלא-ץייו האל  ,רלזיימ
 ,לב םייח ,אריפש ןתנ ,רביב (עיזוי) ףסוי ,ןופלד
 ,טאר סקמ ,רמורג המלש ,טמוק לאימחרי ,ןמטכיל לכמ

 בתוכ ,ןעיילש יכדרמ ,ןמרפייא .י .י ,לקנאצ ןמרה
 | .םירחאו ,וללה תורושה

 \רפ ש"ע ןודעומה תריגס

 תברו תחלצומה ונתוליעפ תא רערעל המגמ ךותמ
 ןודעומב יכ ,1932 תנשב תונוטלשה ואצמ ,םיגשיהה
 ,"דנגוי, ארקנה רעונ ןוגרא םייק ץרפ .ל .י ש"ע
 תוליעפב, קסועו ובטסוראטסב קוחכ םושר וניאש
 םה וז הנאותב ."תיתכלממיטנא תיטסינומוק תינרתח
 םירסאמ ועציב ,הירפסה תא ומירחה ,ןודעומה תא ורגס

 ןוגראהו הגלפמה ירבח לש הרושל םיטפשמ וכרעו
 ירטסואה ילילפה קוחהש הדבועל תודוה קר .'דנגוי,
 -קותב ןיידע ראשוהו ינלופה לש הזמ ילרביל רתוי היה
 ולצינו בורקמ הלעפוהש הנינחהמ םירבחה ונהנ ,ופ
 התיה תונוטלשה תלועפ םלואו .םידבכ רסאמ ישנועמ
 ,ןויצ ילעופ לש יתגלפמה ןוגראל המולהמ תניחבב
 | .למעו םיצמאמ הברה ךכ לכב חפוטש

 רטש, תיביטרופסה העונתה לש ףינס ונחתפ ,םימיל
 לבא ,יתגלפמה רעונה ינב ונמנ וילע ,("בכוכ,) "ןר
 .תונוטלשה י"ע רגסנ הז דסומ םג

 ,תיתוברתה תוליעפה השלחנו הכלה הלא תוביסנב

 .ריעב םילמעה םינומחה :ךפ :לכ :וקקזנ הל
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 -ופהדתיתגלפמה תוליעפה הלהנתה םימיה ךשמהב

 ץורפל דע ,ןמזה תוביסנל םאתהב תיעוצקמהו תיטיל

 הפוקתה םדוק הנמתסה הב ,היינשה םלועה תמחלמ

 םילעופה לש םהייח חרוא תא התנישש ,תיטיבוסה

 .לכה תא בירחה רשא ,יצאנה ןברוחה -- ןכמ רחאלו

 רשא הגלפמה יליעפ תא ריכזהל ינוצרב ,ףוסבל

 וטכש ךונה

 "הרש ,רמהטיורק לרב :האושב ופסינ יכ ,םהילע עודי
 ,ןמדנל לחר ,גרבנלא השמ ,סיומש המלש ,רגייצ היצ

 הנח ,טארנזליה השמ ,ןמטכיל לאכימ ,גרבנלא בייל

 -רמ לחר ,לאב םייח ,טמוק לאימחרי .טר סקמ ,רפייל
 .רביב (עיזוי) ףסויו לגנטש אבא ,םיוב

 .ךורב םרכז אהי

 "?"חרזמה תורדתסה,.

 (הנושארה םלועה תמחלמ םויס זאמ) םייתנש ורבע

 ,"יחרזמה, תורדתסהל ףינס הימולוק ריעב ונדסיו

 ןיירוא רב ,יזנכשא הנוי רמ :וב וסנכנ םידבכנ םירבחו

 ,שולאקמ ןיידה לש ונב -- לודג רישע םגו ןהבא רבו
 היהש ,ה"ע רורב לאכימ :ה"ע יזנכשא דוד השמ 'ר
 לש וסיג ,יודנל השמ רמ ; דואמ דבכנו תולוכשא שיא

 ; לודג ריבגו דיסח ,ליכשמ שיא ,ה"ע ןמרלק םירפא

 -חיו םידבכנ -- ןבוארו המלש -- רצזרטסוא םיחאה

 ,ל"ז ץיבורוה שיבייל יבר ןואגה ברה ידכנ ,םינס

 ,םימואת יבצ רמ ,ןיידה ;בולסינטס ריעה לש הבר

 היהש ,ל"ז םימואת בקעי רמ ,ןואגה ברה לש ונב
 ,הימולוקב ד"בא -- ךכ"רחאו דורגונראטב בר םדוקמ
 .דסונש ףינס ותואל וסנכנ ,םידבכנ ,םיבר םישנא דועו

 -והי רמ רבנ הימולוקב "יחרזמה, תורדתסה אישנכ
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 ,סואבנזור םירמ ,לסייג ,ברנייוו :ןהיניב .הימולוקב ''יחרזמה ,, לש תונב תצובק
 .ןרוד הקבר ,גינקדרגה הסדה ,לרגניפ ,האל ןרוד ,דיישקרמ לטע ,רכווצ

 -ילעבה יבושחמ ,דואמ דבכנ שיא ,ה"ע ספערק הד
 .ריעב םיתב

 םירבחהו רצק ןמז ךשמב חתפתה "יחרזמה, ףינס
 רפס תיב םג ונדסי ,המ ןמז רובעכ .םויל םוימ ובר
 םירומ ורובע לבקל ונחלצהש רחאלו "ינומכחת, םשב
 = דחל יתינמתנ ,םימיל .םידימלת הברה ומשרנ ,םיחמומ
 | = ,ס"יב ותואל להנמ תוי

 -לל ורהנ תובר תוריעצו ,תונבל רפס תיב םג. דסונ
 םיריעצה תא ונדמילו ברע ירועיש םג ונרדיס .וב דומ
 להק ינפל יתשרד תבש יאצומ לכב .םינוש \ םידומיל
 ייחרזמה, ןודעומ לש םילודגה םירדחה תעברא לכו ,בר
 -פמה ראשמ םגו ,םינקזו םירוחב ,םישנא .םיִאָלמ ויה
 תוגלפמ לכ םע תודידיב .ונייה יכ ,עומשל ואב תוגל
 התשמב םירבח תבישי ונכרע םידעומו םיגחב .םינויצה

 ךירצ ךיאו .אמויד יניינעמ םינוש םימואנ ועמשנו החמשו
 ,בובלב זכרמה ירבח לכ םע םירשקב ונדמעש ,רמול

 ,ךייר השמ רמ .שוברדפ ןועמש ר"ד ברה םע טרפבו
 .ץבעי .ז .ש רמו ,תוילגרמ ןבואר ברה

 דוגא,ה תגלפמ םע הלודג תובירי התיה "יחרזמ,ל
 איה התיה ,"יחרזמה, לש התמקהל דע ןכש ,"הד
 דוחיב ,תוידרחה תובכשה לצא הקיז הררועש הדיחיה
 התיה "יחרזמה, וליאו תונויצל הדגנתה "הדוגאה,ש
 ראה םייתד םיעינמ ךותמ .שפנו בלב תינויצ הגלפמ
 ישהב קר ןכתית ןויצ תביש יכ ,הדוגאה ישנא ונימ
 תיב הנבי אל 'ד םא,  תניחבב הנוילעה החגשהה תאר
 .תונויצה יפלכ םתדמע ןאכמו -- "וב וינוב ולמע אווש

 "םירע םיתש, ורפס ךותמ
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 רדפ ריאמ
- 

 "?חרזמ. יריעצ

 םתוליעפ המדק "יחרזמ יריעצ, לש םתונגראתהל

 הרצק הפוקת רחאל ןיבהל וליכשה רשא ,םירגובה לש

 אלל ,תירוביצ"תיטילופ העונתל דיתע ןיאש -- תיסחי

 ורוקיב שמיש ,ןכ יכ הנה .ריעצה רודה ברקמ הדותע

 ,"יחרזמ, גיהנמ ,ינלופה (םייסה) טנמלרפה רבח לש

 רשא ,םרוגכ 1922 תנשב ,הימולוקב רנזואה .ב ריד

 ר"ד .השדחה תרגסמה לש הדוסייל השעמל ןבריד

 לע לודגה תסנכה תיבב םשור בר םואנ אשנ רנזואה

 .םלועב "יחרזמה, תעונת לש הכרדו  תונויצה תויעב

 תאש רתיב טילבהו םיבחרנ םידה ררוע ריהזמה ומואנ

 תובכש ברקב ןמתסהש ללחה תא אלמל ךרוצה תא

 ךותב תשבוגמ תרגסמ ול התיה אלש ,יתדה רעונה

 .תללוכה תינויצה העונתה

 -עמה תפשל םיסומכה םייוואמה תא םגרתל המגמב

 בתוכו רנרק המלש -- המזיה תא םמצע לע ולטנ ,הש

 םימואת יבצ םייח 'ר ץ"ומו ברל ונפו וללה תורושה

 -קיבו .הימולוקב "יחרזמה. תעונת שארב דמעש ,ל"ז

 תרגסמב יתדה רעונה תא ןגראל םדיב עייסל והוש

 רעונ תועונת םע אתווצב לועפל לכויש ידכ ,תדרפנ

 רומ ןיינב לש תפסכנה הרטמה ןעמל תורחא תוינויצ

 .וצראב ידוהיה םעל תדל

 הפוקת רחאלו המזיל ןוצרב הנענ םימואת ברה

 לעב ,יתדה רעונל האירקב ונינפ תונכה לש הרצק

 תונעיהה .וניתורושל ףרטציש ,תימואלה העדותה

 ונרכש ,םימיל .םשריהל ואב םיברו תבהלנ התיה

 יתמוקרד תיבב םירדח העברא לש המלש המוק

 העונתה דיל ןכשש ,עובק ןודעומל "קניר ילאמ,ב

 ."הרזמה , לש תרגובה

 תועשב ללכ ךרדב ןודעומב סנכתהל וגהנ םירבחה
 ויהש ,דחוימב םיליכשמה .םירגובהמ םידחאו ברעה
 לע םירועיש ונל וקינעה םימכח ידימלתו הרות ינב



 הימולוק רפס \ 1712

 י .ךילרא םסהרבא לש וישוריא לגרל ''יחרזמה,, ירבח לש הביסמ

 .לבוס ילתפנ ,עדונה ךנחמהו הרומה -- הנומתה %כומב

 לש הלעופו הכרד לעו תירבע ,ך"נת ,תודהי יאשונ

 .תינויצה העונתה

 לש םינגרואמ םירוקיב ומייקתה םעפל םעפ ידמ

 תינויצה העונתה לש יללכה ןודעומב העונתה ירבח
 -ב תואצרה עומשל ידכ "לארשי תיב,,ב הימולוקב
 ."הלאהיבניוט,

 רוביצ הכרעמו הלועפ לכל וקמתרנ "יחרזמ יריעצ,
 הז םא ,ידוהיה בוחרב הלהינ תינויצה העונתהש תיר
 ,תימוקמה תושרל ,ינויצה סרגנוקל תוריחב ינפל
 ובלתשה ,םימיל .(םייס) טנמלרפל 'וא הליהקה דעול

 תארקל הרשכה לש ללוכה ץמאמב העונתה ירבח
 ,תאזה הרטמה תא םדקל ידכ .לארשי ץראל היילעה
 תחא -- העונתה ירבחל הרשכה תודוקנ יתש ומקוה
 םויה עיגה ,הנהו .'ץינרוקב -- היינשהו ,'זיברווב
 התכז 1925 תנשב .ירפ תאשל םיצמאמה ולחה ובש

 רכה ורבעש "יחרזמ יריעצ, ןיבמ הנושארה הצובקה

 .הצרא תולעלו "םיטאקיפיטרס, לבקל -- הרש
 תוריעצ,ל םג ןודעומ םקוה ,תורושה תבחרה םע יינחרזמ,, תוריעצ
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 תוליעפ ןכ ומכ חתיפ רשא ,הבולאוו 'חרב "יחרזמ

 ,הרשכהל תורבח רפסמ וחלשנ ונממ ףאו הפנע תינויצ

 .לארשי ץראל ןכמ רחאל ולעש

 ,ינויצה ןויערה תמשגה ןעמל התוליעפל ליבקמב
 םוחתב םתווצמ תא "יחרזמ יריעצ, תעונת המייק
 ללפתהל וגהנ וב ,"ןיינמ, קזחוה עובק ןפואב .יתדה

 םיאבגכ וב ושמיש ימיב .םיארונ םימיו םיגח ,תותבשב
 שמיש ארוק לעבכ וליאו רדפ ריאמו רגנל לדנמ --
 .גינק לאומש ונרבח

 רשקהב ריכזא אל םא הנמאנ יתבוח תא אלמא אל
 רוגדה הירבחמ דחא "יחרזמה, לש התוליעפלו המויקל
 רפסה תיב הרומ אוה אולה ,רתויב םירוסמהו םיל

 דימלת היהש ,ד"יה לבוס ילתפנ ,עדונה "ינומכחת,

 תמרהל תגלפומה ותונעדימ םרתו ,ןיירוא-רבו םכח

 .הירבח לש תינחורה םתמרו העונתה לש הנרק

 הארוה ירומ ,העונתה שארב ודמעש הלא םג ורכזיי

 (ךנה) ךונח :"ינומכחת, רפסה תיבמ םיליכשמה
 יפסנ םלוכש ,הלירוהופו סלזיימ ,רלשיפ בייל ,רטכש

 .ד"יה האושב

 תדוגא

 ןמזה לכ ךשמבו הדוסיי רחאל תונושארה םינשב

 ,םידרח יגוח הכותב הדגיאש הדיחיה הגלפמה התיהש

 .ריעב םיירוביצה םייחב תרכינ התעפשה התיה

 ידוהי ,רלספ ןויצ ןב :ונמנ םיטלובה היליעפ לע

 ; םירוביח המכ בתכש ,ןיירוא-רבו ליכשמ ,םכח דימלת

 -מהמ ,ןאיוב ידיסח ,רלה אפילו לאומש"-םהרבא םיחאה

 ,אשידק אלכיה ינבל דע ךשמנ םסוחייש ,ריעב םידבוכ

 -- םלוכ לעו ,ע"יז ט"שעבה לש םיבורקה וידימלת

 רחאל השענש ד"יה ואל ףסוי 'ר ,הדוגאה לש גיהנמה

 .םירחאו ,רלטרב היסוז ריאמ ,ריעה לש הברל ןכמ

 ידוסי,, דסומה היה ,ונריעב רתויב םיעודיה הילעפממ

 ובו הנלאטיפש 'חרב שריה ןורבה לש ןיינבב "הרותה

 תיב, תונבל רפסה תיבו (תותיכ המכ) םירדח וזכור

 .דועו ,"בקעי

 ונמנ הירבחו העונתה יליעפ לש ןיינב בורו ןיינמ בור

 ויהש ץינ'זיוו ידיסח ברקמ דחוימבו ,םידיסחה לע ןבומכ

 .רתויב םיאנקכ םיעודי

 הטעמתהו הכלה "יחרזמה,, תגלפמ לש התעפוה םע

 היתורושב הללכו הכשמש ינפמ ,הדוגאה לש התעפשה

 התרחש ךכ י"ע םייתדה םיגוחה ברקמ רעונה ינב תא

 הדוגאהש דועב ,ןויצ תביש לש ןויערה תא הלגיד לע

 לארשי
 -ואלה היחתה ןוזחל תוניוע םג םיתעלו תושידא התליג

 יתש ןיבש םיסחיב בר חתמ רצונ הז עקר לע .תימ

 רוקמ ותואמ ובאש ןהיתש רשאכ ,הלאה תועונתה

 םיילאיצנטופה םידמעומה לש םהיתושפנ לע ומחלו

 לש וירבד הז רשקהב המה םיינייפוא .ןהיתורוש יולימל

 קרפב תדרפנ המישר האר) רטכש ךךונח ונריע-ןב

 : רומאל ,םירוציק הלא יאב ןאכ םיאבומה ,(הז

 לש החוכ חפקתנ ,ונריעב "יחרזמה,, דסונש םוימ,,

 ינפ וכרע םינקזה בשומב ...ריכזהל יאדכו ."הדוגאה,,

 לכב יי"'שרו שמוח רועיש םשארב הדוגאה ילהנמו ריעה

 -דימלת ןמזוה עובש ידמו ,םינקזה ליבשב תבש ליל

 ןמזוה עובש לכב .עובשה תשרפ םינקזה םע דמליש םכח

 תותשל םגו עומשל ואב םיבר םיחרואו ,רחא שיא

 התיה הפי הנקתו ...םהייח תא םיענהל ,םינקזה םע םייחל

 .הקיטילופל תוכייש םוש ול ןיא -- הזה השעמהש --

 םע דומלל -- תבשל יתוא םג ןימזהל ועיצהש ויה

 ..ףקות לכב ודגנתה "הדוגא,ה ילהנמ לבא ,םינקזה

 ןיא הרותבש ורמאו הפירח האחמ וחמ םישנאהש דע

 ונימזהו האחמה ילעב וחצינ ףוס ףוס .הקיטילופ םילהנמ

 אלש ,םישדח םישנא םשל ואב תבש ליל ותואבו .יתוא

 -או היתשל הקספה התיה דומילה עצמאבו ,ןיידע ויה

 .הרצק השרד דיגהל ינממ ושקיבו ,הליכ
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 ל

 הרושב .רלטרב היסוז ריאמ לש ונבו טיירטש .מ -- גיהנמה הנומתה זכרמב ."לארשי תדוגא,, יריעצ לש ''ברוח,, תצובק

 .פאנש ,וארפגנוי : הטמל .(יונ ריאמ -- לארשיב עדונה ןיחלמה) ןמיינ ריאמ -- ןימימ ינוציקה ,הטמלמ היינשה

 אזימר אלד ידימ אכיל,ו זא התיה "חלשיו,, תשרפ

 בקעי לע השרפ התואב תרפסמ הרותהו '"אתיירואב

 : ל''זח ונל וחינה לודג ללכ ..."ומע שיא קבאיו,, וניבא

 עראי ,םהל עריאש המ לכו "םינבל ןמיס תובא השעמ

 .םידיתעה תורודב םהינבל

 וניתובא ודרי ירה -- םירצמל הלג וניבא םהרבא

 ןיידעו -- הדיקעה לע הלעוה וניבא קחצי ;םירצמל

 חרב וניבא בקעי ;רודו רוד לכב תוכשמנ תודיקעה

 וחוכ ןתנ ,הנש םירשע ןבל תיבב דבעו ויחא ושע ינפמ

 .םירחאל םהיתוחוכ לארשי יירוזפ םינתונ ךכו .םירזל

 ...םיכלמ תונומראו גנוע ילכיה ...ססמערו םותפ םינוב

 דמוע ןטשה ירה ,י"אל ךלהו סנ י"ע רבכ לצינ רשאכו

 .ומע קבאנו וכרדב

 ..ונכרדב שי םיבוכיע המכו המכו וינב ,ונחנא םג ןכו

 הלענש ומיכסה םלועה תומואש ןמז םעפ אב רשאכו

 אקוודו ...םמצע םידוהיה ןמ ןטשל ונל ודמע ירה ,ונצראל

 "...םימש יאריו םימכח ידימלת
 ('םירע םיתש,, רפסה ךותמ)

 ."הדוגא,,ל םינווכתמש ,רורב היה זמרה

 היינשה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל תונורחאה םינשב

 םלוא ,תונויצה יבגל ןותמ רתוי הדוגאה לש הסחי השענ

 ךלה תיתגלפמ תוליעפ לכמ ואל ברה לש ותשירפ רחאל

 .הגרדהב החוכ טעמתהו

 .ש מ



 ,רלויימ ותנ

 הימולוקב םידוהי םיטסינומוק

 דוגמו תנגרואמ תנוכתמב ,תיטסינומוק הגלפמ לע

 התיהש ינפמ ,רבדל השק ,הלמה ןבומ אולמב ,תשב
 הנכסב התיה הכורכ -- הלועפ לכו ,תרתחמב דימת
 םידוהי לש תוצובק ודגאתה ,ןכ יפ לע ףא .רסאיהל
 ולעפ רשאו יגוגרא עקרו דוסי םהל היהש ,םיטסינומוק
 .שארמ וותוהש םיווקו תוינכת יפל םימיה תצורמב

 הימולוקב תיטסינומוק הצובק המקרתה ,הנושארל
 ףסוי ,רטכש (עשוהי) וקיש :ונמנ הילעו ,1923 תנשב

 לשיפ ,ר'ציבוהורד קלוי ,רזייוו קחצי לאומש ,טמוק

 ,סקרמ לרק ש"ע הירפס ומיקה םה .גרבנזור הנחו טור

 רוחאמ דמוע ימ ועדי םיינלופה תונוטלשהש ילבמ
 | .היר

 ברקב הרבסהל הנווכ תאזה הצובקה לש תוליעפה
 דיסא ליבשב תומורת ףוסיאל ,םייעוצקמה םידוגיאה

 .דועו ,תותיבש ןוגרא ,םייטילופ םיר
 -יכש ,תיללכ םילעופ תגלפמ המקוה 1931 תנשב

 -עברַא עשידיי עניימעגלא) "פאיא, היה שידייב היונ

 תוצובקו םישנא ודכלתה הכותבו -- (ייטראפ רעט
 יכונא .תויטסינומוק-תוינוציק תוילאמש תופקשה ילעב

 .הריכזמו תאזה הגלפמה לש דסיימה יתייה
 תנשבו ,תיקוח תאזה הגלפמה התיה המויק תישארב
 -יק) םיחיטש ילעופ לש התיבש ונידי לע הנגרוא 2
 -רה .הביבסהו הימולוקמ םילעופ ופתתשה הב ,(םימיל

 -עה רכש תא תולעהל השירדה התיה התיבשל עק
 דוסמ החלצהב הרתכוה איהו ,דואמ ךומנ היהש ,הדוב
 .תמי

 תיבב ,בונויגל בוחרב ןודעומ היה "פאיא, תגלפמל

 גנופ"גניפ ןחלוש ליכה ןודעומה .לרש לש היפאמה
 .םינוש םיאשונ לע תואצרה ןמזל ןמזמ וב ומייקתהו
 -תה ובו ,בונויגל 'חרב וז הגלפמל היה ינש ןודעומ
 םולש ש"ע םישנו םירבג לש תברועמ הלהקמ הנגרא
 ,םירגובמל םירועיש םג ומייקתה הזה ןודעומב .שא

 הימולוקב םייטסינומוק םיליעפמ תבכרומ ''שא םולש,, תליהקמ
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 רותב .דועו ,הירוטסיה ,תינידמ הלכלכ ודמל םהב

 ,ןטסק הלה ,רגיב קלוי ,ל"ז טלג לרב :ושמיש םירומ

 .ץנרקנזור (הבוו) באז

 ,הגלפמה לש תויקוחה ןכו ,ןודעומה לש תוליעפה

 ,לכה קרפתה ךכ רחא .1932--1931 םינשב קר וכשמנ

 "הריגסה ברע, .תונוטלשה י"ע רגסנ ןודעומהש ינפמ

 .ימואנ תעב קוידב הרק הז רשאב ,בטיה יל רוכז

 םישנא הפל הפמ אלמ זא היה ןודעומה ,ינרכוז

 ותוארל היה גוהנש םוי -- טסוגואב ןושארב וסנכתהש

 -למדיטנא, םויכ תימואלניבה הדובעה תעונת תרוסמב

 ךותל ורדח ,ברעה אשונ לע יתיצרהש תעב ."יתמח

 המכ תייווילב ,שרח ירטוש רשע השימחכ ןודעומה

 ,ימואנ תא דימ קיספהל יל ורוה םה .םידמב םירטוש

 .הצוחה םואיצוהו םיחכונה לכ תא ומשר ךכ רחא

 -סאנ ופוסבו -- רפסמ תועש ךשמנ הזה ךילהתה לכ

 רגסנ ןודעומהו תרצעב םיפתתשמה ןיבמ םידחא ור

 -תהל רוסא -- ךליאו ןאכמש העדוה ךות ,לוענמ לע

 .וב סנכ

 -יעפל ץק המש תאזה תיתרטשמה הלועפה ,םנמאו

 תדרל התוא הצליאו הגלפמה לש הצחמל תיקוחה תול
 .תרתחמל

 ןכו ,םירסאמה דימת ובר יאמב ןושארה תארקל

 לכ התיה אל רשאכ .תיתנגפה הלועפ לש הרקמ לכב

 ,ילהנימ רצעמל ולטוה םה ,ןידל םיליעפ דימעהל הליע
 .ידמל תוכשוממ תופוקתל -- םיתעל

 ,אישל ועיגה תינלופה הרטשמה לש תופידרה םלוא
 רצעמה הנחמל וחלשנ םיילהנימה םיריצעה רשאכ

 הלאה תורושה בתוכ .הצמישל עדונה "הקזוטרק הזרב,,
 -ולוקב זא ויהש ,תויטסינומוק תופקשה ילעב םירבחו

 תופוקתל וחלשנ -- רקיעב םידוהי םהיניב -- הימ

 םיאנתהמ םש ולבסו "הקזוטרק הזרב, הנחמל תונוש

 .תונוטלשה תשיגנמו םישקה

 ןיבש הפוקתב רוביצ ינקסע

 לש ימוקמה דעוה

 תינויצה תורדתסהה

 סקאל קראמ ר''ד

 טרבלג ריאמ רי''ד

 רמה השמ

 רמרק ר''ד

 אריפש רניבר ר''ד

 רש המלש

 לקנרפ סייח

 רלזיק .%

 רטיב בקעי

 רוטקפ .מ ר''ד

 ףדיינ סלהליו

 ציבורוה היסונ 'בגה

 סדנארב גילז 'פורפ

 ןיול ר''ד

 רנזיב .*

 י?חרזמ

 םימואת יבצ םייח ברה

 ספרק הדוהי

 יננכשא הנוי ברה

 רטכש ךונח) ךעניה

 לאמיוב דוד

 תומחלמה יתש
 סואבסונ היטומ

 רבהדלוג דוד

 ףאדייב קחצי

 ףאדייב שובייל

 רלקיש בקעי

 לבוס ילתפנ

 סורג השמ

 סואבלטייט ןרהא

 ןמדנל הדייז

 רטכר שריה

 רצזרטסוא ןבואר

 ןויצ ילעופ -- תודחאתה

 סולבלגניר םייח

 גיגוג לפוק

 ףפונק קרמ ר''ד

 רמוש ןויצ-ןב

 רלקיש השמ

 רלדב המלש

 רנזייא ףסוי

 רנזייא המלש

 רטכש ןרהא

 רזייו דוד

 םולבלגניר שריה

 ןמיינ שריה

 ןמיינ לדנוז

 קילפ ןמחנ

 רדנב ףסוי

 טארנזליה שיווייפ

 גרוונורג לאומש

 ןופלד השמ

 רבוטסכס בקעי

 ררינ'ז המלעה

 , - סירק /

 ,  לבאנש ,

 ,-  רטכר /

 , - שיוק ./

 יטסינויזיוורה דעוה

 לסה ר''ד

 גרבנלא קלימ

 רגז סקילפ

 (רוינס) רביוש ר''ד

 רביוש ר''ד

 ןמרוט

 רדפ יבצ

 ס'השנמ בקעי ר''ד
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 טישנ ןוגרא

 צילב המלע

 רגניז ר''ד 'בג

 לסה ר''ד 'בג

 רש 'בג

 ןמרפייא המלע

 רטיב 'בג

 סירק 'בג

 רגנימרפ 'בג

 רזיוו הרש 'בג

 םיכנו םימותי דעו

 טרר המלש

 סורג לאומש

 דנר לדנוז

 ןרוה ןועמש

 ףפצננט ףסוי

 בואללגיצ קחצי

 רלפ

 רלזיק

 לארשי תדוגא

 רלה לאומש סהרבא

 רלה אפיל

 רלספ ןויצ-ןב ר''ד

 רלה המלש

 ךאלפ םייח

 ןמקיד לדנמ

 רעואנגנל םירפא

 גרבנירג קחצי

 ןמדייז יב הדוהי

 ררינ'ז ןמלז

 (רלפמטס) רפוס הלרב

 שריה לאומש

 רגניטא לשיפ

 ןרוהנייא השמ

 ''רתסב ןתמ,,

 (טחוש) גינק רמוש

 טחוש סהרבא

 אשידק-הרבח

 סירק שובייל

 רלברג ךונח

 שטולמ שובייל

 .ט.5./'ז םילעופה תגלפמ

 סרר לארשי

 הימולוק רפס

 רוש .ל .ש ר''ד

 ררה ףסוי

 רטסוא ר''ד

 רוש ר''ד 'בג

 ןטסק שריה

 רבה .ה

 רריב

 םואברדצ ר''ד

 ץייו לשנא

 ןטסק שרה

 ףיירג

 ''דנוב,, תגלפמ

 שירפ וינוב ר''ד

 (הרומ) "כ

 ןטסק ילתפנ

 טרנזליה גילז

 לקנרפ השמ

 ןמרה 'בג

 גרבנרטש .וושעג

 וטרפ תויחא

 ואט 'בג

 ץייו 'בג

 י'םיצורח ד*,, הכאלמ ילעב

 רגיב בייל

 לדניט השמ

 טוג בייל

 לו בייל יכדרמ

 ואט לשיפ

 וארפגנוי המלש

 (ריכזמ) ןטרוב סייח

 רטכש בייל דוד

 שופ והילדג

 רזלג ףסוי

 דלפנייז ךורב

 (םינויצ) י'תודחא,, םינמוא

 (ר''וי) רגרביינש השמ

 (ריכזמ) ןמרהא עשוהי

 (ר''וי ןגס) גרוונורג לדנמ

 (רי'וי ןגס) גרבצש בקעי

 רדפ בקעי

 טילבנרטש בייל

 רגניליט המלש

 סקַאד

 | ולקש

 (י'קינלסימ'ז,,) חכאלמ ילעב

 ןייטשרייפ ךורב הדוהי

 בואללגיצ החמש

 רנזייא בקעי

 סקַאד

 רלטרב

 רקאה

 םימותיה תיב תלהנה

 סלוה 'בג

 רגניז ר''ד 'בג

 גרבסומ 'בג

 רוטקפ ר''ד יבג

 חספ ר''ד 'בג

 (והילא) סירק 'בג

 (הינומ) סירק 'בג

 גרבסומ

 רלזיק 'בג

 רדיינ 'בג

 רש המלש

 םירחוסה דוגיא

 רש המלש

 גרבנירג קחצי

 ןיבלא בקעי

 תויח שובייל

 ןייטשרפיצ

 גרבנזור

 רנרוה לרב

 רברפש גיל

 טרנזליה רודגיבא

 טנופ קחצי

 רבורטפ ןתנ

 ןמסייר ךירנייה

 דניקסיז היסי%

 דנייפרדל לסוי

 רצזוטסוא המלש

 ךיירביל עשוהי

 רלמר יאמש

 רסוורס

 טרנזליה לאומש

 סואבלטייט םייח
 ןטרוב לרב |

 ןטרגמיוב הילוד

 סירק והילא

 רטפלס (בקעי) חיצני



 גינק סיחא

 (ר'ציבוהורד) שיוק לואש

 ררטש רזייל

 (רשכ לכוא םע) דעסל הדוגא

 ןמסייו 'בג

 ןמדייז 'בג

 ןמרוו היזור 'בג

 רכומש לצייר 'בג

 גנ לק בייל

 שירפ ר''ד 'בג

 .ג.ט.'ז תיביטרופס הדוגא

 סרר המלש

 ןייטשרייפ קיזייא

 הימולוק רפס

 ןטרוב היצבייל

 קילאפ ןמחנ

 רלדא (קחצבי) ויזיא

 שיוק ךורב

 אנהכ

 ןמכוב והילדג

 ןייטש (יקמ) לבת

 דניקסיז דוד

 קנש ךלמ

 ףואלוצ רקסוא

 סוריה פיליפ

 רכז ףסוי

 ןמרביל קירנה

 סרר ףסוי

 רבה בקעי

 רגרבזיירק דוד
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 תיביטרופס הדוגא

 (םיאנומשח) ''האינומסאה ,

 ןוזדיוד השמ

 קנב ףסוי

 סקאו שריה

 רטכש ףסוי

 השמ גנילרה

 ''תדוהי,, תיביטרופס הדוגא

 ףואלוצ רקסוא

 קלימ רלזיק

 ק'צנומ הבוק

 רש רודיזיא

 רלגנ ןיטרמ

 קנש ךלמ

 ןמסייר רסיא ר''ד





 תויומד
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 רבלג .נ 'רד

 ןייטוענטכיל ךורב ןב ללה 'ר ג"הרה

 תנשב רחבנש ,ןייטשנטכיל טידנעב ךורב ןב ללה 'ר

 דלונ אוה .הירגנוה דילי היה ,הימולוקב ברל 7
 ,ויתונורשכב ללה 'ר ןייטצה ותודליב רבכ .1815 תנשב

 לש רתויב םיאנקהו םיקהבומה וידימלתמ דחא ותויהב

 דחוימ היה אוה,, וילע בתכ רפוס ם''תחה .רפוס השמ 'ר
 לכ לע אלמ ,(גרובשערפ) ונתבישי | רנב | יאלפוממ

 חצ ולכש ,םינורחאו םינושאר םיקסופו ארמגב ויתודג

 םינש ."הבר יכ ותמכחו ותארי תמדוק דועו חצחוצמו
 רעהש ,גרובשרפב רפוס ם"תחה תבישיב שמיש תובר

 ותונדקש ,ולש הרוהטה 'ד תארי ללגב ותוא ךיר

 .אלפומ ןשרדכ ונורשכו
 תנשבו תוירגנוה תוליהק רפסמב בר היה 1850 תנשמ

 ברה םע ךבתסה םש ,גרובנזיולקב ברל רחבנ 2
 בר םג היהש ,גרובסלראק ק"דבא ןמדירפ םהרבא

 .(1846 תנשמ לחה) הנידמה
 לכל דגנתהו םיינוציקה לע הנמנ ןייטשנטכיל ברה

 ,םידרחה ףגא תופיאשל דוחיב ,םידוהיה ייחב ןוקית

 תצפהל הטנש ,רמייהסדליה לאירזע 'ר לש ותושארב
 דמרגה הפשב תושרדל דגנתה דוחיב .תיללכ הלכשה
 .תיברעמה הירגנוהב רמייהסדליה ברה גיהנהש ,תינ

 דובב ידוהיה סרגנוקב ףתתשה 1869--1868 תנשב
 ותמזיבו הימולוקב בר רבכ היהש יפ לע ףא ,טשפד
 והוניכש יפכ ,ש"ילה .תינוציק הדמע םידרחה וטקנ

 סרגנוקב םיינוציקה םידרחה ישארמ היה ,הביח ךרד
 היה .םידיסחה יגהנמ יפל גהנתהו .הזה ידוהיה

 םהינוקית דגנ רבידו תוליהקה לכב רבע ,ןיוצמ דיגמ
 לש ויבהואמ ,דיסחו רסומ לעב היה .םיגולואינה לש
 .זנוצמ םטשרבלה םייח יברה

 הדוהי ןב ןושרג 'ר ברה לש (1863) ותומ ירחא
 לדנעמ םחנמ 'ר לש ונתחו "ינושרגה תדובע. ח"מעב

 הברל 1867 תנשב ןייטשנטכיל ללה 'ר רחבנ ,בוסוקמ
 םירואנה תודגנתה תא הררוע ותריחב .הימולוק לש
 תולאשב טרפב ,תינוציקה ותדמע ללגב םיליכשמה

 יפל ואיבהש ,היצפיצנמאה יגשיהל ותודגנתהו ,ךוניחה
 -שהל תולגתסהו תוסרוקיפא ,תרוסמב תורקפהל ותעד

 רוקב .חישמה תאיבל תונלבסב תוכחל ףיטה אוה .הלכ
 ,םיטחושה םע ךוסכס ואוב ירחא דימ ול היה הימול
 יברה תדוקפב המש חלשנש ,דחא טחוש רסאשכ
 זנאצמ יברהשכ םלוא ,ךכל ודגנתה םידיסחה .ץינ'זיוומ
 גהנמ םלוא ,ומע ןידה הרותה י"פע םנמאש ,ול בתכ

 אל ,םיטחושה לע םיחיגשמ םייברהש ,ןילופב אוה

 תעפשהל ענכנ טאל טאל .םיטחוש ינינעב ברעתה

 ,הימולוקב תונברה אסכ לע תבשל ורבעב .םידיסחה
 יפל סנכל םייברהו םינברה לע עיפשהל הפ םג ליחתה

 תלבק םשל ,םינבר תפיסא ,הירגנוהב םיקודאה תמגוד
 -קנ ותמזויב ."םיסרהמה ןמ םיאריה., תדרפהל תונקת
 הדסונ הב ,בובלב םינבר תפיסא 1883 תנשב האר

 .יתדה יקינחמ,> תרבח
 תידרחה תודהיה קוזיחל תונותנ ויה ויתובשחמ לכ

 הפירח תודגנתה דגנתה אוה .הירגנוה יקודא חסונב
 רמייהסדליה לאירזע 'ר לש ותחסונב היסקודותרואל

 -שכ ,רמייהסדליה שריה ונב דגנ אצי דוחיב .וישרויו
 .לארשי"ץראב רפס יתב דסייל הז ץילמה

 -כוע, ותעד יפל םהש ,הלא םע ףותיש דגנ היה אוה

 קוחצל אוה ץראב תויולתה תווצמ לכ,ו ,"לארשי יר
 אל יכ דע .םיתפרצ ישובלמ םישבול,ו "םהיניעב

 :י'א בושייל ףיטה אוה ."המה לארשי ערזמ יכ עדונ
 תושעל תונבל תע 'דל תושעל תע ונרמא ןכל,

 אוה רשא ,הווצמהו הרותה יפ לע י"א בושי תודוגא

 ילודג םישאר תושעלו יתימאה י"א בושי תילכת

 ע"שמ אוהש לכ וזיזי אל רשא ,הדעה ינינע לארשי
 דיקפהל,ו תובשומ דסייל ולדתשי םהו לארשי יגהנמו
 ."ץראב תויולתה תווצמ רומשלו 'ד יארי םידיקפ

 תושרתשהבו הרותה יכרדמ היטס האר -- הלוגב

 םתעימט תנכס תא האר הלוגה תוצראב םידוהיה

 הב הנידמה תפש דומילל דגנתה וז הביסמ .המלשה

 םישקבמ ויח הנידמה ירש, םאו םידוהיה וררוגתה

 תנמ לע קרש םירמוא ויה םגו ונתאמ שוריפב ןכ
 -עטשכיילג ארקנה תורחהו דובכה ותוא ונל ןתינ ןכ

 המ לכ תושעל םיביוחמ ונייה יזא ,(היצפיצנמא) גנול
 םהל רמול םגו הזב תוצרתהל אלש ונידיבו ונתלכיבש
 םלועל תודבע ונל תמרוגה תאזכ תורחב וננוצר ןיא
 תארקנה ונל השוריו ונידיב תקזחומה ץרא ונל שיו

 דנאלרעטאפ ונלצא תארקנה איה קרו השודקה ץרא
 ."הילא בושל םוי לכב םיללפתמ ונאש (תדלומ)

 לש תטלחומ הלילש לע ססבמ אוה ותפקשה תא

 הנקת ןיא הלוגה תוצראב יכ ענכושמ ותויהב ,הלוגה
 עגמ לכמ ענמיהל םידוהיה לע ןכלו ,םייתרוסמ םייחל

 דמלל רוסא .םהייח חרואל לגתסהל ידכ םייוגה םע

 אלו המכח אל ,תוכאלמ וא הרות דבלמ ,רעונה תא
 םייחה תרוצ לע ויתופקשה תא .םימעה ןושל אלו בתכ
 תרפוע טעב קוקח ןיד קספ,ב אוצמל שי םייתדה

 ,ותמזויב ,ובורב לבקתנש "םלוע תורודל ןורכזל

 .1866 תנשב 'ץיבוליאכימב םינברה תפיסאב
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 םייברהו םידיסחה יכרד תא ריקוה ןייטשנטכיל ברה

 עפשוה תילארשיצראה ותינכתב .רודה יקידצ םהש

 -- 838) רגניזלש ףסוי אביקע 'ר י"'ע הבר חעפשה

 לע בשיו 1860 תנשב השאל אשנ ותב תאש ,(2
 בר רזעל ול היה ,םינש רשעכ (הימולוקב) ונחלוש
 לש ותמזויב .תירוביצה ותלועפבו הבישיה תלהנהב
 רבחכ הרשמה תא רגניזלש 'ר לביק ,ןייטשנטכיל ברה

 -נטכיל ללה ברה הצר ותנקז תעל .הימולוקב ןידה תיב
 תושעל לכויש ףסכ ופסא ויצירעמו י"אל תולעל ןייטש
 .ודיב עייתסנ אל רבדח ךא ,םלש ונוצר תא

 לש הדוסיב למע רגניזלש לש וסיגו ונתח רשאכ
 -כיל 'ר ול חלש ,התניפ ןבא תא חינהו הוקת חתפ
 הילע בישוחל תוקלח רשע םש תונקל ףסכ ןייטשנט

 .םידרח םידוהי -- תוחפשמ רשע
 התוא ומצע ןייטשנטכיל ברה היה ,רעצה הברמל

 ןיבו וניב .טחוש ןינעב הצרפש תקולחמב ברועמ תע
 -חמה .הימולוקב הפיקת התיה ודיש ,ץינ'זיוומ יברה
 .םיינשל הגלפתה הליהקהו בר ןמז הכשמנ תאזה תקול
 ,תושרדמה יתבבו תויסנכה .יתבב ומחלנ םידדצה ינש
 חרכה וליפא היהו ברעתהל הצלאנ הרטשמה םגש דע
 ש"ל ברהל היה השק ,הזכ בצמב .אבצה תרזעל אורקל
 ןעמל םיפסכ ףוסיאב לפטלו ונתח לש ונימיל דומעל
 יברה םע רחא תקולחמ עלס עבנ ,ךכל ףסונ .י"א בושי

 ברה לש ונתח היצילגב רקיב 1884 תנשב .ץינ'זיוומ

 םיר"ומדאו םינבר ררועל ידכ ,רגניזלש ןייטשנטכיל
 -חתפב םידרח םידוהי תובשיתה ןינעב ול ורזעיש
 הרתיהו ,ךכל דגנתה ץינזזיוומ יברה םלוא .הוקת
 יאלקחה בושיה תבוטל הלומעתהמ לדחיש רגניזלשב
 ,ןייטשנטכיל ברה לע המיא ליטה הז רבד .י"אב

 אלו ץינ'זיוומ לברה לש הפיקתח ודי תא ארי רבכש
 תקולחמב ושאר תא הנקז תעל סינכהל דוע הצר
 .השדח

 רסמ הוקת"חתפב תואלחנה לש הריכמה רטש תא

 ללוכ ילחנמל 1885 תנשב הנתמ"רטשכ ש"ל ברה
 דולב בקעיו דלפננוז םייח ה'ה ,םילשוריב הירגנוה
 .לטנמ

 הריכמה רטש תא ןייטשנטכיל ברה רסמ ןכ ינפל

 יכ ,עמש םיתניב ךא ,וילע ולחנתיש וינבו ותשאל
 תיכרותה הלשממה תושרל רוזחל הלחנה לש הפוס
 רזח ןכלו ,םיסמ ימולשת ילב ,םינש 5 הנרובעת םא
 םירגנוהה ללוכל הלחנה תא רסמו הנושארה ותעדמ
 ימלועל תמיק ןרק היהת, וז הנתמש יאנתב ,הנתמכ
 .הילע ארקנ ומש היהיו "דע

 לע םינוממה .התיצחמב קר האלמתנ ותשקב םלוא
 ,ויאנתל דוגינב וגהנ ירגנוהה ללוכה

 ברה םלוא ,ותלחנ תא רוכמל וסינ רפסמ םימעפ
 ותומ רחאל קרו לעופל םממז איצוהל ןתנ אל שיל
 תורמל ,דלישטור ןורבה תודיקפל הלחנה תא ורכמ
 .רגניזלש ונתח לש ורוערעו תצרמנה ותאחמ

 ארק ,ברקתמ וצקש ושיגרהב ,ןייטשנטכיל גרה

 םהינפל שרד -- הימולוק הליהקה ישאר לכ תא וילא
 ותריטפ רחאל גהנתהל ךיא םהל רמאו םישוביכ ירבד
 .אוהש לכ זיז הירדגו הרותה ךרדמ וטי אלשו

 ירבד יפלש ,ךכ ידכ דע חעיגה תיתדה ותוינוציק
 תיב ורפסב) רלה שריה יבצ ,ולש ףרגויבהו ודימלת

 תווצמ םייקל רומח ול הנק, (1893 'ץאקנומ ללה
 תישאר תוצמ םייקל -- ול היה ןאצ ףאו רומח רטפ
 ."זגה

 ."שא דיפלכ חיה ויפ רשא,  יממע םאונ היה דיגמכ
 ןייטשנטכיל היה ,תוינוציקה ויתועד תורמלש קפס ןיאו

 .ורודב םיטלובה םישיאה דחא

 א"נרת רייאב 'יב ,הימולוקב רטפנ ןייטשנטכיל ברה
(1891). 
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 טאר השמ

 פיקלמש והילדג ברה

 קהבומה ודימלתו ויחא ןב היה שיקלמש הילדג ברה

 לעב ,בובל ק"דבא ,ל"ז שיקלמש קחצי 'ר ןואגה לש

 ."קחצי תיב,

 יבשות .הימולוק ק"דבאל לבקתנ ח"נרת תנשב

 יפלא .תבהלנ םינפ תלבקב ואוב תא ודביכ ריעה

 רעש דעו ישארה בוחרהמ ,תוכרדמה לע ודמע םישנא
 יסנרפ לכו תורוגס ויה תויונחה לכ ,תוביתנה תיב

 םייתכלממהו םיינוריעה תונוטלשה חוכ יאבו הליהקה

 ואצי םהמ םידחא .תבכרה תנחת לש הבחרב ול וכיח
 "רמב ורבעב .ותא דחי ועיגהו בלסינאטסל ותארקל

 ועירה ,ןייטשנקנופ ףסוי רמ הליהקה שאר םע הבכ

 רשי עסנ אוה ."אבה ךורב, תוכרדמב םידמועה יפלא
 הדגאבו הכלהב השרד שרד םשו לודגה תסנכה-תיבל

 .תינמרגה הפשב םואנב םייסו

 ,היניטוא ידיסח וילא וברקתה םינושארה םימיב

 יוצרה טחוש יונימל ותמכסה תא גישהל םתוצרב
 םירש ,ןומהב וילא םיאב ויה תבש ליל לכב .םהל

 "דיסח, היה אל ברה יכ ףא ,םידיסחה גהנמכ םידקורו
 היניטואמ ר"ומדאה עיגהשכ ךא .ךכב ליגר היה אלו

 -יסח ושרד ,הנש לכב וגהנמכ ,הימולוקב תבש תובשל

 "םולש תחקל, אוביש ,שיקלמש הילדג 'ר ברה תאמ ויד

 םימואת בקעי 'ר ברה גהונ היהש יפכ ,יברה תאמ

 :;ומע וקומינו ,ךכל םיכסה אל שיקלעמש ברה .ל"ז
 םאו ,ולצא רקבל םדוק ךירצ יברהו ארתאד ארמ אוה

 ,עובשב עובש ידמ ךכ תושעל ךרטצי ירה ,תרחא גהני

 ןיאו ,הימולוקל ר"ומדא הזיא אב תבש לכב טעמכ יכ

 והובזע זאמ .בושח יתלב וא "לודג, אוה םא לדבה

 '\ ברה לש וידיסח וילא וברקתהו היניטוא ידיסח

 לואש .סירק רסיא 'ר רקיעבו ,ל'ז ןייטשנטכיל לליה

 .םירחאו רעמאה לאכימ ,רעפפענק

 .ירטסואה טנמאלראפל תוריחב ומייקתנ 1899 תנשב

 דמעומה דגנ ,רוש .ש ר"ד תא ודימעה םיטסילאיצוסה

 -נייז ר"ד םיידוהיה םיללובתמהו םינלופה לש ימשרה

 ונתח ,בלסינטסב תובכרה להנמ ,(ידוהי אוה םג) דלפ

 -יסא ועבקו ,שטיבוהורדמ גרבנטראג "ירנוילימ,ה לש
 היה ךירצ הבש ,לודגה תסנכה-תיבב תבשב םע"תפ

 ,שורומראמ יסוי ,םיאבגה שאר ךא .רוש ר"'ד םואנל
 וריעבה הליפתה םויס רחא דימ יכ ,םתינכת תא לכיס

 ללח תא אלימ דבכ ןשע :םישנה-תרזעב שא םירכנ
 הרק רבדה .םייקתהל הלכי אל הפיסאהו תסנכה תיב

 היה שיקלעמש ברה .רדא שדוח לש ןיכרבמ-תבשב

 ןיינמ ול היה ובש ,ותיבב תותבשב ללפתהל גהונ
 -תיבל אב היה םידעומבו ןיכרבמ-תבשב קרו ,עובק

 עיפוה אל ןיכרבמ-תבש התואב הנהו .לודגה תסנכה
 ול ועידוה יאדו ;לודגה תסנכה-תיבב הליפתל ברה

 -צוסה הפיסאה ללגב הירורעש ללוחתת יכ ,םיאבגה

 דגה לש םתעד דגנ תסנכה-תיבב העבקנש תיטסילאי
 אוה יכ ,ברה תא ומישאה םיטסילאיצוסה ךא .םיאב

 ךות שא ריעבהל שורומראמ יסוי לש ותמיזמ לע עדי

 ברה היה םתעד יפל .אב אל ךכ םושמו ,תבש לוליח
 הגלפמה .וז הלבח עונמלו אובל ךכ םושמ אקווד ךירצ
 -סק ילתפנ היה הירבד ישארמ דחאש ,תיטסילאיצוסה

 ,רלה תחפשמ לש תותילטל תשורחה-תיבב לעופ ,ןט

 בקעי 'ר ברה לש ותיב יאבמ ,ןיירוא"רבו דרח ידוהי

 תא ןגריאש אוה) בהלנ טסילאיצוס ךא ,ל"ז םימואת

 הטילחה ,(ל"נה תשורחה תיבב הלודגה התיבשה

 ברה תאמ םתמקנ תא םוקנל ,ןטסק לש ותארשהב
 ופסאנ םנמאו .לודגה תבשב ותשרד תעשב שיקלעמש

 -נכה-תיבב םירהצה"רחא לודגה תבשב םילעופ תואמ

 ,החנמ תליפת תעשב הרותל ברה הלעשכו ,לודגה תס
 ידיזלע הרותה לע ותכרב תעשב ועירפה ,השרדה ינפל

 .ינומה "לועיש,

 ןכודה לע הלעו ותילטב תאז לכב ףטעתה ברה

 ךא :הערפה לכ התיה אל הליחת .ותשרדב ליחתהו
 -שהל וליחתה ,הכלהה ירבד עצמאב ,העש עבר רחאל

 דרי אוה .ךישמהל ברה םעמ רצבנו זוב-תואירק עימ

 .תורמרמתהבו זגורב תסנכה"תיב תא בזעו ןכודה לעמ =

 הכודמה לע ובשי תיתלשממה תושרהו הליהקה ישאר
 לכ אלל ךא ,םיניגפמה תא שינעהל םיכרד ושפיחו

 -עמ תוקעצב ופדר שורומראמ יסוי ירחא םג .האצות

 ותוא םיבבוס םיזחופ ויה המילש הגש ךשמו תוביל
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 המצע לע הליטה הרטשמה .זוב תואירק ךות ,בוחרב
 ותיב חתפמ אצוי היה אלו םיניגפמה ינפמ וילע ןגהל

 .םירטוש תיוול ילב

 וסחי תא הליחת הליג אל שיקלעמש הילדג 'ר ברה
 םינויצה םע עגמב אב אלו תימואלה העונתלו תונויצל
 תא 1898 רבמצדב םינלופה וגגח הנהו .הימולוקב

 םינלופה םיררושמה"לודג תדלוהל םינשה תאמ לבוי

 ,בובלב ראופמ יצרא סוניכ וכרעו 'ץיבקצימ םדא
 .ררושמה לש השדחה הטרדנאה לעמ טולה יוליג לגרל
 ןמו ,וז הגיגחב ופתתשה היצילגב םיללובתמה ישאר
 שיקלעמש הילדג 'ר ברה היה תולודגה םירעב םינברה
 קאפלוקב רוטע ,ימשר ןפואב םש עיפוהש ,דיחיה
 לש ימואלה עבצה) הנבל-המודא הבינעבו רומס לש
 וסרג היצילג חרזמב םיימואלהו םינויצה .(םינלופה
 וקבאנו םיניארקואהו םינלופה ןיב בירב תוילרטיינ זא
 העיפוהשכ .תוליהקה בורב זא וטלשש ,םיללובתמה םע
 דופה םינותעב הימולוקמ דבוכמה ברה לש ותנומת

 -צה ואצי ,'ץיבקצימ םוי תא םיגגוחה ישאר ןיב םיינל
 דגאט רעגרעבמעל, ןותעב וז העפוה דגנ ץצוח םינוי
 רחיה ויה זאמ .הבר תמוערתה התיה ונריעבו ,"טאלב

 ןיבמ םיבר םג .םיחותמ םינויצה ןיבו ברה ןיב םיס
 םיבזכואמ ויה ריעבש םיליכשמהו םימכחה-ידימלת

 .הרות תצברהו ךוניחה הדשב ודצמ הלועפ רסוח לשב

 -צה העונתה לא ברה ברקתנ םימיה תוברב םלוא
 תנשב לשימשפל ובושבו ,"יחרזמה, לא דוחיבו ,תינוי
 דחאל היהו "יחרזמה, תעונתל יולגב .ףרטצה  ,ד"סהת
 דנאטש ףלודא דמעוהשכ ,1906 תנשב ;היגיהנממ
 ברה אב ,ידורב ריעב ירטסואה טנמאלראפל תוריחבל
 לודגה תסנכה-תיבב םאנו ידורבל שיקלעמש הילדג 'ר

 םשור השע הז ודעצו ,םיללובתמה דגנ ,דנאטש תבוטל
 ברה היה 1907 תנשב .תיאצילגה תודהיה לכב בר

 זוחמב ירטסואה טנמאלראפל ינויצ דמעומ שיקלעמש
 ימ ,יקסנישזבוב רטסינימה היה וביריו געשזבַאנראט
 םיסוניכה בורב .היצילגב ביצנ תובר םינש ךשמ היהש
 ישארמ דחאכ שיקלעמש ברה ףתתשה "יחרזמה, לש

 ברה בשי הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב .העונתה

 רונתב ליעפ היה םשו הניווב (ז"ערת-ה"ערת םינשב)

 םג ןכו ,תופיסאו תובישי המכב ונשגפנ ;תימואלה הע
 א"פרת םינשב דאבסלראקב םיינויצה םיסרגנוקב
 .ותלחמ ללגב ליעפ היח אל וימי ףוסב .ג"פרתו

 ,ל"ז שיקלעמש לאומש ר"ד ברה ידידי ,רוכבה ונב
 שמישו ,הימולוקמ רעפפענק רתלא 'ר לש ונתח היה
 תנשמ %אקארקב תיתלשממה היסנמיגב תדל הרומ
 םג שמיש א"שת"א"פרת םינשב :א"שת דע ו"סרת

 רייד ישארה ברה ייחב םג ,םירואנה לכיהב ברה ןגסכ
 ותייערו אוה .ותריטפ רחא םגו ל"ז ןוהט עשוהי

 .האושב ופסנ םהיתוחפשמו ותבו וינב ינש ,הטנ'ז
 דימ לעב ,ליצא שיא היה שיקלעמש הילדג 'ר ברה

 בהוא ,תולוכשא שיאו הרותב לודג ,תוימורת תוד
 לעב ,לארשי תבהא רמוא ולוכו ינויצו ימואל ,תוירבה
 תונש ששב אקווד ךא .םיסומינ שיאו םינפ תרדה
 -טהל חילצה אל תונברה אסיכ לע ונריעב ותבש

 יפכ ,םייכוניחהו םיינחורה םייחה לע ומתוח תא עיב
 -תיבב הדירפה תשרד ,האלפנה ותשרדבו ,ונממ ופיצש

 דתה ,לשימשפל ובוש ינפל רפסמ םימי ,לודגה תסנכה
 היסולכואה דצמ ויבגל שידאה סחיה לע יולגב ןנוא
 תירקיעה הביסה יהוז יכ ריהצהו ,םידידי רסוח לעו
 הילא בושל לשימשפ תליהק תנמזהל הנענ אוהש
 .ןידדתיב באכ ראפ הב ןהכלו
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 ןייש רשיפ באז

 ד"יה ואל ףפוי לארשי 'ר ג"הרה =

 הילעהו תיבה

 בוחר ,םידוהיה עבורב ,תיסופיט תידוהי הביבסב

 ,ינרדומ תצקו לודג תיב ול דמע ,5 אננָאקאז-אראטס

 לש ימוקמה ףינסה םגש ,ריעב םסרופמ המוח תיב

 ןסכאתה הלש ינרותה דסמהו לארשי תדוגא יריעצ

 ,וימעב לעב ,ואל בייל שריה 'ר לש יטרפה ותיב -- וב
 םימסרופמה בא-יתבמ .ןיירוא רבו םכחידימלת ידוהי

 ,םירישעהו םיסוחיה ילודג תחפשממ .הריטעמה בובלב

 -כא ,םימכחל דעו תיב םתיבש ,השעמ ישנאו םידיסח
 ,בייל שריה 'ר .םש ישנאו םיבושח םיחרואל הינס
 בובל ריעה ינושארמו ,הלודג תסחוימ החפשמל רצנ

 ויה בובלב) בובל "ריעה, יבשותמ ,תוינומדק םינשמ

 ץוח,ו ,וטיגה היה םדוקמש ,"ריעה,, ,ריעה יקלח ינש
 -שממ ואצומ .(בובל ריעה רקיע כ"חא הוויהש ,"ריעל

 יאצאצמ ,ריעה ירישעמו םיפירח "םידגנתמ, תחפ
 סונאמ 'ר ןואגה לשו יולה דוד 'ר ןואגה ,"בהז ירוט,,ה
 ןואגה לש ויחא ,בובלב מ"ר ,ץיבורוה שיא יולה

 המכ שמיש וימי ףוסבש ,רגרובמאה לקיציא 'ר עודיה

 ו"הא תועדונה תוליהקה שולש לש ד"באו ברכ םינש

 רקדצה ותשא .,זנכשאב (קבסנו ,גרובמה ,הנוטלא)

 לאומש 'ר ןואגה לש ותב ,ה'ע חאל הדנה תרמ תינ

 רבחמ .ץשירטסאנומ ריעב ק"דבא ,ל"צז רוש קחצי

 ,ע"שה יקלח תעברא לע "י"ש תחנמ, ת"וש רפס
 ,"רוש תואובת,ה ,ח"בה ,לישה 'ר יברה יאצאצמ

 תלשלש ,טאטשרבלאה ק"דבא יבצ 'ר ןואגהו "ז"ט,ה

 התוחא ;תורוד ךשמ ןוילע ישודקו םינואג םינבר לש

 ד"בא ,ל"צז אריפש ריאמ 'ר ןואגה לש ומא התיה
 .ןילבול ימכח תבישי דסימו ןילבול

 םירוענ ימי

 'ר ג"הרה בובלב ח"מרת תנשב דלונ הז תיבב

 םינב לש הפנע החפשמב ,ד"יה ואל ףסוי לארשי

 הלודגו הרות לש תיב .םינבבש רוכבה אוהו תונבו
 םימש תאריו הרות ,דובכו רשוע לש ,דחא םוקמב

 תרופ ןב ,אילפהל ראותה יפי ,ילסוי לדג וז הביבסבו

 םינבומה לכב הפי חתפתה .ןיעדילע תרופ ןב ,ףסוי

 ,תינקדצה תמסרופמה ומא לש תדחוימה החוקיפבו
 דוגינב ,תודיסחו הרות לש תיבל התיב תא הכפהש

 םרזל ףחסנ אוה םג .ףירח דגנתמ היהש ויבא תעדל

 .ותיב לש קהבומה ידיסחה

 הסיפתבו ףירח לכשב וירוענב רבכ ןייטצה ילסוי

 ג"הרה הימולוק תליהק לש ןורחאה הבר

 האושב הפסנש ד"יה ואל ףסוי לארשי יבר

 בובלב דמלו םיקסופו ס"שב וסרכ אלימ .הריהמ
 םירוחב תרובחב ריעל ץוחמ לודגה שרדמה תיבב

 ברה לודגה ובס לש ודימלת םג ותויהב .םיגלפומ

 עסונ היהו תודיסחה לכיהל םג וסינכה ,ץשירטסאנוממ
 ,ל"צז בוקטרושטמ ר"ומדא ק"כל םעפב םעפ ידמ

 ,בוקטרושט תיב ינמאנמ היה ץשירטסאנוממ ברהש
 .הז אלפ דליב עשעתשה -- בוקטרושטמ ר"ומדאהו

 ריעצ ליגבו םילודג תונורשכ לעב היה ואל ילסוי

 הרותה ידומע ,םיעדונה הרותה"ילודג י"ע הארוהל ךמסנ

 ,ץיבונרעשט ק"דבא ל"צז סייו ןימינב 'רה : הארוההו

 ןהכה יכדרמ םולש 'ר ;הרקי ןבא ת"וש רבחמ
 ,ם"'שרהמ ת"וש לעב ,ןאזרב ק"דבא ,ל"צז ןורדבש

 שריה 'ר לש ותיב .דועו 'וכו הרות תעד ,םולש טפשמ

 וידלי לכ .תוינרדומ תוטישב םג ןייטצה ל"ז ואל בייל

 דמומ םירומ י"ע יללכ ךוניח םג תיבב ולבק ויתודליו
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 דומלל ואל ףסוי 'ר קיפסה ךכ ידילעו םייטרפ םיח

 .תונייטצהב תורגב תדועת םג לביקו םייללכ םידומיל

 ויאושינ

 'ר לש ותיב לע םינכדש וטע םינשב ךר ודועב

 םלוא ,תואיכ םידבכנ םיכודיש ועיצהו ואל בייל שריה
 'ר ,הימולוק תליהקב םידבכנה דחא הז ךודישב הכז

 ,ןנבר םיחרו ריקומ ,םיסכנ ריתע ידוהי, ףאדייב בקעי
 הראופמה הליהקה ישארמ ,ץינ'זיו ידיסח ישארמ

 .ריעה ידבכנ שארו םיבחרנ םיקסע לעב .הימולוקב
 "טסעק, ול חיטבה ונתוחו ,הימולוקל רבע ילסוי 'ר
 הצר אל ילסוי 'ר .םהה םימיח גהנמכ ,םימי ךרואל
 םג קוסעל ליחתהו ונתוח ןחלושל ךומס דימת תויהל
 אלו תונבר לש תורשמ ול ועיצה .הישעתו רחסמב
 הימופ קספ אל םלוא ,תונבר רתכב שמתשהל זא הצר
 .הלעמ הלעמ הגרדמב הלעו תודיסחבו הרותב אסריגמ

 ,ריעה יכרצ לש הרוקה יבועל םג סנכנ טאל-טאל
 ויה .ראופמ ןגראמו ץורח ןקסעכ חתפתהל ליחתהו
 תידרחה תודהיה תונגראתה לש תישארבה ימי הלא
 דוע ותויהב ,ואל ףסוי 'רו לארשי תדוגאב

 הינקסעו תאזה ריעה ילודגל םכש הטמ ,םימיל ריעצ
 ןגראלו הימולוק ריעב לארשי תדוגא ףינס דסייל ידכ
 .הדועתלו הרותל ריעב םידרחה םיריעצה תא

 הנושארה סטלועה תמחלמ

 -ארה םלועה תמחלמ הזרכוה .ד"ערת באב העשת
 -ירבב .בובלל אבו וריע תא בזוע ואל ףסוי 'ר .הנוש
 םע אוה םג חרוב םייסורה םיקזוקה ינפמ הלודגה הח
 לבוסו הניו תירטסואה הריבה ריעל ותחפשמ ינב בור

 הניחבמ יכ םא ,תאזה ריעב םיטילפה ראש םע דחיב
 ןאכ םג ליחתמ .םירחא לשמ רתוי בוט ובצמ תירמוח
 םיעדמבו הרותב םלתשמ .תלוזל הרזעבו תונקסעב

 -שב הניול וטלמנש הרותה ילודג לצא תיב"ןבל היהנו
 ל"'צז בוקטרושטמ ר"ומדא תיבב ףפותסמ .הלא םינ

 ,הנושארה תורשפאה םע .תודיסחו הרותב םלתשמו
 -תמ ,היצילג תא הרזח ושבכ הירטסוא תוליח רשאכ
 ןברוחה םלוא ,התיבה רוזחל ףאדייב-ואל תחפשמ הליח
 דוקב ףאדייב תיבב םג ףקתשה ,היצילג ןברוח ,לודגה
 חמקה לש רתויב הלודגה הנחטה ,תיבה סרהנ .הימול
 .ברחנ שוכרה לכו ,ואל-ףאדייב תחפשמ לש הביבסב
 -סמב בוש ליחתמו ץנאסייינ ריעל עסונ ואל ילסוי 'ר
 .םעז רובעי דע רח

 תירובי'צ תונקסע

 -רלמ ימי םימיהו הימולוקל רזוח אוה 1918 תנשב

 טאל-טאל .והובו והות ימי ,הניארקואו ןילופ ןיב המח

 תופתושב ליחתמ ילסוי 'רו תוסירהה םיקהל םיליחתמ

 -ודסומו הליהקה םג .ףאדייב בקעי 'ר ונתוח םע מ"ומ
 .היחתל םימק הית

 רובצה ייחב םיבר םייוניש התא האיבה המחלמה

 .וייח חרואו
 ריעה לע םג המתוח תא העיבטה וז תושדחתה

 דודגה תוליהקה תחא התיה הימולוק תליהק .הימולוק
 ובשי הלש תונברה סכ לע .היצילגב תובושחהו תול

 שרע התיה הימולוק .םשל םיעדונ האריו הרות ילודג

 ע"ז בוט םש לעבה לש םבשומ םוקמו תודיסחה

 לש ויבא ,דיסח לפוק 'רכ ,םישודקה וידימלתמ המכו
 -בוסוק תלשושה דסימ ,ל"צז לדנמ םחנמ 'ר ק"חה
 רעימולוק ללה 'ר ,ל"צז רניטסיפ בייל 'ר ץינ'זיו
 .האריו הרות ילודג ,םימכח האלמ ריע ,'וכו ל"צז

 םילודגה םינקסעה יריחבמ דחאל היה ואל הלסוי 'ר

 היהנ בר ירוטיר ןורשכב ןנוחמ .הל הצוחמו ריעב
 קיפמ הפ ,םיריהזמה םימאונה דחאל ואל לסוי 'ר

 הפוקזהו הרימטה ותמוק ,הפיה וראותבו ,תוילגרמ
 וימואנ ןכותב .דובכ רמוא ולוכ םיפיה וינפ רתסלקו
 לידגה וידגנתמ םע םיחוכיו להנל דחוימה ורשוכבו
 רסמתה דחוימבו לארשי תדוגא ןעמל לייח תושעל

 וריעב תונושארה םינשב לארשי תדוגא יריעצ ןוגראל

 ןילופב םימסרופמה םימאונה דחאל היהו ,וזוחמבו

 ךוניחה תודסומל דואמ רסמתה ואל לסוי 'ר .הנטקה
 תדוגא שארב דמענ רהמ שיח .הביבסה לכבו וריעב
 שארו וריעב הליהקה ר"וי ןגסכ ןכו הימולוקב לארשי
 תונייטצהב םהב ןייטצהש ,ריעה תודסומ בורב ןושארו
 .הבר

 ריעה תצעומ ןוגכ ,םייללכה ריעה תודסומב םג

 איבהו הב תידוהיה הליהקה כ"ב היה ,(טארטסיגאמ)
 רורבה ויתולועפב ונייטצהב תידוהיה היסולכואל דובכ
 "הפי הב טלשש תינלופה הפשב םיפיה וימואנבו תוכ
 םכירעהב בר דובכב וב וגהנ הלשממה תודסומ .הפי

 םג היה ,ואל לסוי 'ר .תוברה ויתועידיו ותוישיא תא

 דוגא לש םייזכרמה תודסומב תויזכרמה תויומדה תחא
 תולודגה תויסנכב ריצכ ףתתשה ,היצילגב לארשי תד

 היגיהנממ דחאכ תובר םינש שמישו ,תויצרא תודיעוו
 ר"דה םע דחיב לעפ ,תובר םינש ךשמ  .םייזכרמה
 לארשי ץרא ןינב תבוטל הימולוקב רלספ ןויצנב
 ץרא ינינעל זכרמה תא םיקה ותא דחיבו הבושיו
 דסייל עיקשה למע הברה .תיחרזמה היצילגל לארשי
 םירע הברהב "בקעי תיב,ו ?הרותה"ידוסי, ךונחה יתב

 תויחמומב םתוחתפתה ןעמל השעו היצילגבש תורייעו
 .הבר

 תונבוה תפוקת

 םיידוהיה היבשותש ,הימולוק ריעל םימי ואב הנהו

 ,וז ריעב .תובכשה לכל הדעה גיהנמו בר םהל ושרד
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 ברהש זאמ ,לארשי ילודג תונברה סכ לע הב ובשיש
 לע תבשל כ"חא רבעש ,שיקלעמש הילדג 'ר ןואגה
 לש ומוקמב ,לשימשפ הריטעמה ריעב תונברה סכ

 ,בובלל רבעש ,ל"צז שיקלעמש קחצי 'ר לודגה ודוד

 הליהקהו ריעה .ומוקמב בר הימולוק הלבק אל זאמ --

 היסולכואב םלוא ,םיללובתמהו הדוגאה ידיב ויה
 םידיסח םידוהי ינומה ובשי הבש ,הלודגה תידוהיה

 ,ןיטאיסוהו בוקטרושט ,ץינ'זיו ידיסח ,השעמ ישנאו
 הליהקה ןמ םלוכ ושרד ,דועו ,ןאיאבו הייניטוא

 ןיאדוהי ןירבוג גהנמכו .הדעה גיהנמו ברב רוחבל

 דמעומכ ואיבה הדוגאה יגוח .ריעב תקולחמ הליחתה
 -מוסמ יקסאל לאומש 'ר ןואגה ברה תא גיהנמו ברל
 -זמהו םינויצה ינוגרא ךא ,תינווגבר תוישיא ,ענלופ
 רוחבל םינפ םושב ונתנ אלו םיכרדה לכב ומחל יחר
 ואב .הזה ךבסהמ אצומ ואר אלו ליאוהו .ברכ ותוא
 תגהנהל "הרזומ, העצהב יחרזמהו םיינויצה םיגוחה

 ,ץוחבמ בר שפחל ונל המל :איהו ריעב לארשי תדוגא
 ונתא בשויה ונריע ביבח ,רשכומ דמעומ ונל שי
 לכמ רשכומ אוהו תראפתבו דובכב הנש םישולש

 ד"באו ברכ וב רחבנ .ונריעב ברכ ןהכל תוניחבה
 רתוי ברעתי אל אוה יכ ונל חיטבי םא ,הימולוקב

 ריעה יבשות לכל תונברל רסמתיו םייתגלפמ םינינעמ

 הריחבל םלוכ ומיכסה הצע ןיאב .יתגלפמ יתלבכ
 הריחבהמ עתפוהש ,ואל ףסוי 'רל רבדה ועיצהו ואבו וז
 תוידוסב להנתה הז ןינעב מ"ומה לכו ליאוה ,תאזה

 תקולחמה לוסיח םשל .ךכ לע םדוק עדי אוהש ילבמ
 ואל ףסוי 'ר םיכסה תויטרפ תוביס ללגבו ריעב
 ראפ בורבו הימולוקב תונברה לוע תא וילע לבקל

 .ארתאד ארמו ברכ תונברה סכ לע והובישוה רדהו
 ד"יה ואל ףסוי 'ר חיכוה ריעה ברכ ותנוהכ תונשב

 תונברל ריזחה אוה .תוניחבה לכמ ךכל יואר אוה יכ

 םיינחור םייח םירזה ,התראפתו הרהז תא הימולוק
 ךונח תודסומו הבישי םיקה ,הליהקל םישדח םיינרותו
 -קת ןקית ,םימש דובכו הרותה דובכ הבריה ,םיפסונ
 יגוח לכ .תונוש תורוצב םימש תאריו הרות תונ

 והוצירעהו והובהא תידוהיה היסולכואה תובכשו ריעה
 -רבה ןיב ברועמו חקיפו םכחכ ,ותלהקל ןמאנ העורכ
 .תוי

 תאושה תונשב

 הינשה םלועה תמחלמ ,האושה תונש ואב הנהו

 םיצאנהו םיטיבוסה ןוטלש ימיב ותרמשמ לע דמע אוהו
 םיפורט םימיב ותדע להינ הבר הנובתבו תעדב .ש"מי
 יבשותמ .תונכסהו תורומתה ףא לע ,תואל אלל הלא
 תא ורבעו ריעה ןמ וחרב הביבסהו הימולוק ריעה
 םג התיהו ,הינמורו היקבולסוכ'צ ,הירגנוהל תולובגה
 השע אל אוה םלוא .ריעה תא בוזעל תורשפאה ול
 ותרמשמ לע דומעלו ראשהל ותבוחמ יכ ,ורמואב תאז
 .םעזהו הרצה ימיב ותליהק שארכ

 (האושה רודמב תפסונ המישר האר)
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 קהנזור המלש ר"ד

 ינושארמ היה ,קהנזור המלש ר"ד ,יממעה אפורה

 דוקב תונויצה לש למסהחו היצילגב תינויצה העונתה
 הימולוק ריעה םעטמ ריכבה ריצה היה אוה .הימול
 הימולוקש ינשה ריצה) לזבב ןושארה ינויצה סרגנוקל
 -ניז חספ לש ונב ,רגניז המלש היה ,סרגנוקל החלש
 .בובלב תיטפשמה הטלוקפה דימלת ודועב ,(רג

 רשאכ ,תיאסרגנוקה תונויצה לש תונושארה םינשב

 ותושארב ,"ןויצ תבהא, תעונת ןיב חוכיו להנתה
 ,לצרה ר"ד ןיבל ,בונרטמ ץלז םהרבא ר"ד לש
 ריד בצינ ,הייולג טעמכ תקולחמל םימיל ךפה רשא

 "  הימולוקו -- תידוהיה הנידמה הזוח לש ודיצל קהנזור
 .היצילגב תינויצה העונתה לש יטילופה רצבמל התיה

 דזועמו בחרומה לעופה דעווה רבח היה קהנזור ר"ד
 ותרכה תא .היצילגב לצרה ר"ד לש םיבורקה ויר

 ורוביח ."םידוהיה תנידמ,ל תודוה שכר אוה תינויצה

 .ירקמ חרואב וידיל עלקנש ,לצרה ר"ד לש עדונה
 :אנשיל יאהכ ומצעב ךכ לע רפסמ קהנזור ריד
 ריכב ליעפ יתייה ,הטיסרבינואב טנדוטס יתויהב,

 ,הניוו תטיסרבינואב ידומיל תעב .תוללובתה לש ןוו
 יתלחתה רשאכו תינמרג-תימואל :העדות לעב יתייה
 תא יתיניש ,הימולוקב ילש תיאופרה הקיטקרפה תא
 .תינלופ-תימואלל יתפקשה

 רשאב קפסה יב רדח 1896 תנש יהלשב ,םלואו
 יתאירק בקעב ,רקיעב תאזו -- תוללובתהה תמגמל

 תדוגא י"ע יתחלשנ 1897 תנשב ."םידוהיה תנידמ,, תא
 םימעט ךותמ יתכייתשה הל -- "לארשי ץרא בושי,
 ןושארה ינויצה סרגנוקל ריצכ -- אדירג םייפורטנליפ

 ללגב רשאמ ץייווש ללגב רתוי סרגנוקל יתעסנ .לזבב

 .ט.מ ר"ד ,ירוענ דידי םע יתשגפנ ךרדב  ...סרגנוקה
 -צה אל אוה תופתושמה ונדומיל תונש תעב) רדיינש

 ,("המידק, םיטנדוטסה דוגיאל ףרטצאש ינענכשל חיל

 .לזבל םטשלדנמ סקמ רוספורפה םע דחיב עסנ רשא

 דרה יב הררוע רבכ רדיינש ר"ד םע החישה םצע

 תויבויח רתוי ושענו ,ורבגו וכלהש ,תורזומ תושג

 סרגנוקה רחאל .לצרה רודואת ר"ד םע שגפמה רחאל

 ירזחב .ןיטולחל יתועד תא יתיניש ןושארה ינויצה
 ריב םיבהלנה םינויצה דחא תויהל יתכפה ,הימולוקל

 רוקב םיריעצ םיטנדוטס ינפב הלודג םע תפיסאב .רת
 ירצה םה יכ דע ,הלודג הכ תובהלתה יתררוע ,הימול

 -שי תיב, ינויצה ןודעומל םירבחכ םהינומהב ופרט
 תוליעפה לש זכרמל הימולוק התיה ,ךכיפל ."לאר
 תנש ףוסל דע ךכב הדימתה איהו היצילגב תינויצה

1 

 ותמורת לע וירבדב ללכ זירפה אל קהנזור ריד
 "ולוקב תינויצה הדובעה ייח לש םתווהתהל הלודגה
 רשק התיהו ההז הראשנ הימולוקב תונויצה יכ ,הימ
 .קהנזור המלש ריד לש ומש םע םינשה לכ ךשמב הר

 ינויצה סרגנוקה רחאל ,תוליעפה תונש םירשעב

 דקומו עינמה חוכה קהנזור ר'ד היה ,לזאבב ןושארה
 י"ע םסרופש ח"ודב .הימולוקב תינויצה תוליעפה
 -גאט, יאנילרבה ןותיעב 28.9.1922-ב ןרוקלזה לאכימ
 ועיגהב ,קהנזור ר"דל הכרענש הביסמ תודוא ,"טאלב

 ולעופו ותוישיאל הרקוהה ירבד ונייוצ ,םישש ליגל

 רפנ המישר האר) םיבורמה ויכרבמ לכ י"ע ולעוהש

 .(הביסמה לע תדר

 בוהא ,תוימורת תודימ לעב שיא היה קהנזור רייד
 ירוביצה וקוסיע ףרח .רובצה תורדש לכמ תוירבה לע

 לש ותיבב רקבלמ ענמנ אל ,תפעוסמה ותוליעפו
 םג ,םולשת ילב םיתעל ,אובתש האירק לכ לע ,הלוח

 ןרטו -- קהנזור המלש ר"ד .גלפומה וליג תונשב

 ךוותה ידומעמ ,ימלוע הדימ הנקב תינויצחה העונתה
 תרטעו הראפ היה .היצילגב תינויצה תורדתסהה לש

 "פנ אוה .הימולוקב תירוביצה תוליעפה לש התראפת
 .בובלב םילוחה תיבב חותינ רחאל -- 1934 תנשב רט

 .לארשי רבקל האבוה הב ,הימולוקל האבוה ותייווג

 הלודגה ילואו תולודגה תויוולחה תחא התיה ותייוול
 וננורכזב התרחנש ,הימולוק ידוהי תודלותב רתויב

 .ריעה ינב לכ לע לבא הרשיהש ירוביצ ערואמכ
 .ק .פ
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 ןווקלזה לאכימ

 םיועועה ולבויל הביסמ

 קהנזור ר"ד לש

 ולבוי תא תינויצה תורדתסהה הגגח תבש יאצומב

 ,יזחמה דעוה ר"ויו הלש דובכה אישנ לש םיששה

 -גה םלואב הכרענ ערואמה לגרל .קהנזור המלש ר"'ד

 םתופתתשהב ,תיגיגח הביסמ "ראב, ןולמה לש לוד

 .םינוש תודסומ יגיצנו רוביצ ישיא לש

 הכרעהו הכרב ירבד ועמשוה םיכורע תונחלוש דיל

 ינויצה דעוה ר"וי היה םיכרבמה ןושאר .לבויה ןתחל

 תוחלשמה תא הכרבב םדיקש ,סקל .מ ר"ד ,ימוקמה

 ךרובמה ולעופ תא סנ לע הלעה אוה .הביסמל ואבש

 ,לזבב ןושארה ינויצה סרגנוקה זאמ ,לבויה לעב לש

 ר"ד לש ותוישיאב אצמ לצרה ר"דש ךכ לע עיבצהו
 יגב ינויצה ןויערל ןושארה ורבחו ודידי תא קהנזור

 לש רשבמה היה ,םאונה רמא ,קהנזור ר"ד .היציל

 חינזה ,עדונ אפור ותויה ףא לע .היצילגב תונויצה
 דדנו ,םייתחפשמה ויתובוח תאו יעוצקמה וקוסיע תא

 ידכ ,הניבוקובו היצילאג לש תורייעהו םירעה ינפ לע
 .ינויצה ןויערה ןעמל תושפנ תושעל

 -וק,ה קנבה לש םידסיימה לע הנמנ קהנזור ר'ד
 ר"ד .קנבה תוינמ לע עבטומ ודי םתוחו "ילאינול

 קהנזור ר"ד לש ולעופו ויתויוכז תא םג ןייצ סקל

 -קואה ןוטלשה תעב הליהקה שארכ ,יטילופה םוחתב

 ,ינמורה ןוטלשה תחת תימואלה הצעומה ר"ויכו יניאר
 תודיתעה ויתולועפב החלצהו רשואמ דיתע ול לחיאו

 יזנכשא הנוי :וכריב וירחא .ינויצה ןוזחה תמשגהל

 תיב, ןודעומה םשב -- ןמראלק ;"יחרזמ,ה םעטמ

 ויתורש לע םיאפורה םשב דמע פאר ר"ד ;"לארשי

 הימולוק ידוהי תודלותב הלודגה הייוולהה



 הימולוק רפס 12

 רבחכ ירטינסה חטשב קהנזור ר"ד לש םינייוצמה

 בקעי 'ה .ידוהיה םילוחה-תיבב אפורכו ,"טניו'ג,ה

 רפסה תיבב תוברתה תדעו םשב תירבעב םאנ רטיב

 "תודחאתה,ה םשב רביד םולבלגניר םייח רמ .ירבעה

 .ילאיצוסה חטשב לבויה ןתח לש ויתויוכז לע עיבצהו

 ןרקה לש תודעווה םשב ךריב ןרוקלזה לאכימ 'ה

 לש רוסמה ולעופ תא ךירעהו דוסיה ןרקו תמיקה

 רבחה רסמ ןכמ רחאל .הלא םימוחתב םג קהנזור ריד

 רעיב םיצע הרשע לע הדועת קהנזור ר"דל ןרוקלזה

 הימולוקב תינויצה תורדתסהה הבדג םתואש ,רפיצ

 םשב ךריב ןייטשברפ .צ רמ .לבויה לעב לש ומש לע

 ךריב לטנזור ר"ד 'פורפ וליאו ,םייללכה םינויצה

 םשב רביד טרבלג ר"ד .יטמרד-ילקיסומה גוחה םשב

 "רורד, תיביטרופסה הדוגאה :לבויה לעב לש וידידי

 וארקוה רשא ,הכרב יקרבמ וחלש "הדוגא,ה תגלפמו

 .סקל ר"ד ,הביסמה ריחי י"ע
 .,םלוכל הדוה ,םיכרבמל קהנזור ר"ד בישה ףוסבל

 םירחוסה תדוגאל ,ימוקמה ינויצה דעוול דחוימבו

 םיחכונה לכל ארקו הדועתה תשגה לע ןרוקלזה 'חלו
 -ישב .תימואלה היחתה ןויער ןעמל םלעופב ךישמהל
 דאו הביסמה לש ימשרה קלחה לעננ "הנקזחת, תר
 תונטקה תועשל דע וכשמנ תוצילעהו החמשה תרייוו

 .הלילה לש

 .1922 רבמטפב 28 ,219 'לג ,"טאלבגאט,, ןותיעה ךותמ

 .הייוולהה סויק ינפל קהנזור המלש ר''ד לש ותיב דיל דובכ רמשמ
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 רבוו קחצי 'ר ,דיגמה

 ןילופמ םינומשה תונש תישארב אב רבו קחצי 'ר

 םישימחכ ךשמב "םירשימ דיגמ, הב שמישו הימולוקל

 -חמו הליפת לעב ,ןיוצמ ןשרדו םכח דימלת היה .הנש

 -ושרדב בר להק ךשמו ןייוצמ םאונ היה .םינוגינ רב
 תדוגא הדסונשכו ויתועדב ןותמ היה .ויתוליפתו וית

 -ושרדב .הילא ףרטצה ג"נרתב הימולוקב ןויצ יבבוח
 תא ךכב ודגנ ררועו ,תינויצ חורב דימת רביד וית

 אוה .וידעצ תא רצהל וליחתהש ,ץינ'זיוו ןאיוב ידיסח
 .לארשי"ץרא ןעמל ותוליעפ תא ריבגהו עתרנ אל

 רויצה תבוטל ותולדתשהב סוקראמ ןורהא 'ר לשכנשכ

 תנשב דיגמה אצי ,םיר"ומדאהו םינברה לצא תונ

 יחרזמה דסיימ ,טכהנדאפ עשוהי 'ר לש ותמזיב ,ז''גרת
 ידכ ,וז הנידמב םינברה ילודג לצא רקבל ,ה'צילאגב

 תמרה, רבדב תוצעייתה םשל םינבר תפיס4 סנכל
 ."ונשדוק תפשו !ידה ןרק

 הפ לעבו בתכב תבחרנ הלומעת להינ רבוו קחצי 'ר

 -שהל חילצהו היתובכש לכל תידרחה תודהיא ברקב

 העונתה דגנ אצי אלש ,בוקטרושטמ יברה לע עיפ

 רפסמ ,וירוגמ ריע ,הימולוקב דמע ונימיל .תינויצה
 ילתפנ היה םהיניב רתויב עדונה .םידהוא לש ןטק

 -ינש .לארשי-ץרא בושייב דחוימב ןיינעתהש ,רטנרלג

 .הצרא תולעל תונכומ ויהש ,תוחפשמ 278 ונגריא םה
 -צילגב הרשכה תווח םיקהל ולדתשה םתיילע תארקל

 דעווה לאו סירפב א'קי לא םמשב הנפ רטנרלג .הי

 .תויבויח תואצות אלל ךא ,הניווב ינויצה

 -סהה לש תויצרא תודיעווב ףתתשה קחצי 'ר דיגמה
 טנמלרפל תוריחבה ימיב היצילגב תינויצה תורדת

 "להו תיחרזמה היצילג ירעב רייס ,(1907) ירטסואה
 .םינומהה תא ויתושרדב ביה

 היה ,תיחרזמה היצילגב יחרזמה יפינס ודסונשכ

 סרגנוקל הימולוקמ ריצכ רחבנ ;העונתה יליעפמ

 יחרזמה לש דוסיה תדיעווב ףתתשהו ירישעה ינויצה
 .הלוכ היצילגב

 דמעמ ותואבו הדיעווה אישנל רחבנ ג"'ערת רדאב

 הקוסעת ןתמ םשל ,תוינמ לש הדוגא דסייל עיצה

 דחי רחבנ ןויד רחאל .לארשי-ץרא יבשותל תיתיב

 תינכת דוביעל הדעוול רוש לאומשו רגנילז ר"ד םע

 אבש ,(ןליא-רב) ןילרב ברה םע דחי רייס .וז העצהל
 ול רזעו םירע המכב .היצילגב העונתה תא ןגראל

 ,תינויצ הלועפ לכמ שרפ ג"'ערת ףוסב .ותדובעב

 ףתתשה ובש ,ינויצה סרגנוקה ןמ בזכואמ רזחש ירחא

 .ריצכ

 -יעה רפסמ ,תוילאוטקא תויעב רותפל ויתונויסנ לע

 תיבמ, ורפסב ,שינה ריאמ ,ונריע ןב רפוסהו יאנות

 :רומאל ,"ץוחמו

 -הל ידכ רבוו קחצי 'ר דיגמה לצא יתסנכנ ברעב,
 "שמו םמוד בשוי ויתאצמ ,ולגרהכ אל .ירעצ תא חיש

 ופוג .וינפל ןחלושה לעש רפסב ללכ ןייעמ וניאו םימ
 םשור תחת םויה לדלודו ףפוכתנ וליאכ ןוסחהו רימתה

 יתרעיש אל ,ןויצ בבוחכ ויתעדי םג םאו .הרושבה

 וחור-תרומ תא םג יתעדי יכ ,ךכ לכ והאכדי ערואמהש

 -תהש ,תינרדומה תונויצה דגנ לקשמה-תודבכ ויתונעטו

 -חא הגהנהש ילבמ ,תדב לוזלזה תוחור הכותל וצרפ
 ךכ לע עירתהלמ האלנ אל אוח .ץרפב דומעת תיאר

 -רפה רודיג תבוטל םישובכ םירבדב עיפשהל לדתשהו

 ןויסנה םעפ השע ,ותחלצה טועימ תא ותוארבו .תוצ

 אלה ,תינוליח המיבב םג ךכ םשל שמתשהל ,זעונה
 -מוש ינומה וצבקנ םשש ,הלאה"יבניוטה תמיב איה
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 לע האצרהב .רעונהו היצנגילטניאה יגוחמ םג םיע
 דומלת ירבד ןיב הב בלישש ."תעדו הנומא, אשונה

 ,םיירבעה ןויגההו רקחמה ירפסמ תורמא םג שורדו

 תוהמ לע ויעמוש תא  דימעהל דיגמה לדתשה
 הפיפכב רודל התלוכי תא חיכוהלו הפורצה הנומאה

 השרדה רכש ךא ,הבר התיה הבשקהה .תעדה םע תחא

 ד-תמה דחאש העש ,הירחאלש חוכיווה דספהב אצי

 תולאש וילע ריטמה ,היפוסוליפל טנדוטס ,םיחכו
 הנווכ ךות ,םירקיעה רקיעל ועלקש ,רותסל תויארו
 ,ותווחל חכונ םירשימ"דיגמה .הריבה תא עקעקל

 ונכודל רזח אוהו -- אושל םעפה םג היה ולמעש
 ."ולהקלו

 ריירטשנטור לשיפ ר"ד

 1875 תנשב דלונ ךיירטשנטור לשיפ םירפא ר"ד

 ארי ידוהי היה ,עשוהי 'ר ,ויבא .הב לדגו הימולוקב
 ךכ ארקנ) "ןכעלישטאר,ב עבק ךוד ללפתהו ,םימש

 תיב תמקהל ףסכה תא ומרתש טאר םיחאה םש לע
 תסנכ תיב ,"ןכעלישטייר, הנכתנ םעה יפב .תסנכה
 .(וב ללפתהל וגהנש םינולגעה ללגב ,הביכר לש

 התיבמ :הרש ותשא תא ריאשהו תע אלל רטפנ אוה
 .תוקחד ייחב ,ודיחי ונב תאו ,ךיירטשנטור --

 ןורבה לש רפסה תיבב דומלל ליחתה לשיפ רענה

 'חרב תיתכלממה היסנמיגב ךכ רחא ךישמהו שריה
 תורוהל ליחתהו הישות הליג היסנמיגב .ה'ציבקצימ

 לוכי וז ךרדב :םירחא םידימלתל םייטרפ םירועיש
 םירועישה תקנעה ידכ ךות .תיבה תסנרפב רוזעל היה

 -ובתה רחוס לש ותב ,ןמרפייא הינאמ תא ריכה הלאה
 .השאל התוא אשנ םימילו ,ןמרפייא לארשי ,דימאה הא

 דור לשיפ ליחתה ,היסנמיגב םידומילה תונשב רבכ |
 דסיי וירבח םע דחיו תינויצה ותוליעפב ךיירטשנט
 -ובקה ודחאתה ,םימיה תצורמב ."רתיב,, הדוגאה תאי

 -וקב םיידוהיה םיטנדוטסה לש תונושה תוינויצה תוצ
 ,"ןויצ יריעצ, תיאשחה העונתה תא ומיקהו הימול

 יתבב דמולה ינויצה רעונה לכ תא הכותב הללכש

 עבק "ןויצ יריעצ, לש זכרמה .םיהובגה הנפלואה
 ומייקתה םידומילה תרגפ תעבו בובלב ובשומ תא
 .העונתה לש םייתנשה םיסוניכה וז ריעב

 -נטור השע תירוביצה הריזב םינושארה וידעצ תא
 דמל הב ,הניו תטיסרבינואב טנדוטס ודועב ךיירטש
 ,הימולוקל עיגה 1907 תנשב .היפוסוליפל הטלוקפב
 השעו הצעומל תוריחבה תכרעמב ליעפ ןפואב ףתתשה
 עשוהי ר"ד ,ינויצה דמעומה לש ותריחב ןעמל תושפנ
 דינוא לש היפוסוליפל הטלוקפב וידומיל רמגב .ןוהט

 -מיגב הרומל ךיירטשנטור לשיפ הנמתנ ,הניו תטיסרב
 ,ןיטשרוב הרייעב כ"חא ,"דורב-שיראגנוא, לש היסנ
 .רובמאס תיאצילגה ריעב -- הנורחאלו

 רבדמ ;ליגר יתלב היסנמיג הרומ היה ךיירטשנטור
 דוגראה תדובעב ליעפ קלח לטונו שידיי ילג שירב
 | .ריעב םיינויצה םינ

 -מואלה רושימב וקוסיע "אטח, ול םירכוז םינלופה
 תירגנוהררטסואה הירפמיאה רשאכו תידוהיה תוי

 ,םינלופה תטילשל תרבוע רובמאס ריעהו תורופתמ
 ךשמב ותוא םיאלוכו ךיירטשנטור תא םירשוא םה
 ורצעממ ררחוש אוה .זוכיר הנחמב רפסמ םישדוח
 בולוקוס םוחנו ןמצייו םייח לש םתולדתשהל תודוה

 ותאצ רחאל הרצק הפוקת .ילגנאה םינפה רש לצא
 -- תינויצה המישרב רחבנ ,1922 תנשב ,ישפוחל
 .(טנמלרפ) םייסל 1931 תנשבו ,ינלופה טאנסל

 תודהי לש תוילכלכה תויעבה םוחתב איה ותוחמתה
 רב יעובש רמאמ הלא םיאשונל שידקמ אוהו ןילופ
 .םיארוקה ןומה לצא ןיינע ררועמה ,יאשרווה "טנייה,

 ,היצילאג לש תיללכה תונויצב 'ב העיס גיהנמכ

 רנהל רשעיהעשתה ינויצה סרגנוקב ךיירטשנטור רחבנ
 תלהנהב .ץראל ותחפשמ םע הלעו תונכוסה תלה

 היישעתו רחסמל הקלחמה לע דקפומ אוה תונכוסה
 | .וימי ףוס דע השארב דמועו

 ,56 ליגב ,1938 תנשב תע אלל רטפנ ךיירטשנטור
 םע .רוביצה תורשב לועפל ומע בר ןיידע וחוכ רשאכ
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 יאצוילו וינב יריחבמ דחא ידוהיה םעל דבא ותוקלתסה

 -שיא לע ונלוכ תוואגש ,הבברמ לוגד שיא -- ונריע

 .ולעופו ותול

 םג ,םינב ינש וירחא ריאשה ךיירטשנטור לשיפ

 ,היפוסוליפל רוספורפ ,ןתנ :םיעדונ רוביצ ישנא םה

 ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה רוטקר רבעשל

 ץעויהו לארשיב ד"הוע תכשל אישנ ,ד"וע -- עשוהיו
 .לארשיב תונותעה תודסומ לש יטפשמה

 תנשב ,םילשוריב הרטפנ ,ךיירטשנטור םירמ ,ותשא

 .ה.ו .5

 םולבלגניר םייח

 ונבכ ,1894 תנשב הימולוקב דלונ םולבלגניר םייח
 ףרגנ ריעצ ליגמ .הקנוימק 'חרב ארמג דמלמ לש

 דנמה לש הקנפשוגל רהמ שיח הכזו תירוביצ הדובעל

 .הימולוקב רתויב ריעצה ינויצה גיה

 לכ לצא התיבש הל התנקש ,וז הכרעהל קוזיחכ
 ,הדבועה רתיה ןיב תשמשמ ,ריעב תוינויצה תוגלפמה
 -נירג קחצי ,לוגדה ינויצה גיהנמה לש ורוקיב תעב יכ

 הב ,תיגיגח םינפ תלבק ול הכרענ ,הימולוקב םיוב
 יפב ויוניכ .הביסמה החנמו ר"ויכ םולבלגניר שמיש

 ליצא םדא ,אוה ןכ ומשכו ,"ישמ ךרבא, היה םיבר

 .םדא בהואו תוירבל חונ ,הריתי המשנו םח בל םע
 להנמכ ,תיעוצקמה ותדובעמ באש ותסנרפ תא

 -קנרפ--רטיב--ןמגרב--רגנימרפ, קנבב ישאר תונובשח

 קלחי אלש ידכ ,וןילע רומשל ךרוצ היה םלואו ,"לק
 היהש ןוויכ ,התלבק רחאל דימ םיכרצנל ותרוכשמ תא
 וןילא הנפש םדאל הנורחאה הטורפה דע בדנל ןכומ

 .הרזעל

 ויגיהנמו וידסיימ לע הנמנו גולואידיאה היה אוה
 דתה, -- ןכמ רחאל) "ןויצ יריעצ--ריעצה לעופה, לש
 תונקסעה ראפל םולבלגניר הלעתה םימיל .("תודחא

 היליעפ ןיב יזכרמ םוקמ ספתו הימולוקב תירוביצה
 אוה .תומחלמה יתש ןיבש הפוקתב רתויב םיטלובה

 -- הבורמ הדהאל הכזו םעה תורדש לכ לע בוהא היה

 לשב ,תירצונה ןהו תידוהיה היסולכואה ברקב ןה

 .תוירבה לא ישונאה וסחיו ,ותוניגה ,ורשוי
 םולבלגנירש ,ריעב ילאיצוס-יתרבח דסומ היה אל

 -ימג, ."הלצהה דעו, -- הז אהיו ,וישאר לע הנמנ אל
 ארקנה יתוברת לעפמ וא ,םימותי תיב ,"םידסח תול

 .הכורבה ודי התיה הלא לכב -- "הלאהיבניוט,,
 "תודחאתה,ה שאר בשוי םולבלגניר היה תאז דבלמ

 ריצ ;בובלב הלש יזכרמה דעווה רבחו הימולוקב

 ר"וי :הליחקה תצעומו היריעה רבח ;ינויצה סרגנוקל

 דבעש קנבה תלהנה רבחו ,"םייטרפה םיריכשה תדוגא,,
 -פומה ותונעדי תא וכירעהו והוריקוה דואמ םיבר וב
 הרותב לודג ןעדי) יללכ עדיבו תודהיה תרותב תגל

 ויתודימ לשב ןכו ,(טנקו הזוניפש לש תיפוסוליפה

 .תוימורתה

 ,םולבלגניר םע השיגפמ תישיאה ותומשרתה לע
 :"הימולוק סקנפ,ב לקיב המלש יאסמהו רפוסה רפסמ

 ירוקיב תעב הנורחאה םעפב םולבלגניר תא יתיאר,
 יתיליבש ברעה תא ינרכוז .1924 תנשב הימולוקב

 -נו בל יממורמ םירישו םירע םיחוכיו ךות ,ותרידב

 שדוג אטיבש ,ןותמהו ולשה ונקויד תא רכוז ינא .שפ

 ."שפנ תוריסמל תונוכנ לש

 רזעילא םשר םולבלגניר םייח לש ותומדל םיווק

 ,(ה"שת א"ת ,"הדסמ, תאצוה) "רוכז,, ורפסב רגנוא
 -היסור תמחלמ ץורפבו יטוקב 1941 תנשב ררוגתהש
 שגפנ אוה .הימולוקל ותחפשמ םע רוגל רבע ,הינמרג
 :וירבד הנהו ,םולבלגניר םע םיפורט םימי םתואב

 -ולוק רוזאב ינמרגה דקפמה הנפ 1941 טסוגואב.

 םייניארקואה ריעה ילשומל ,ןמקלופ -- יצאנה ,הימ
 תויהל םימיאתמש ,םידוהי לש המישר ול וקפסיש

 -ולוק זוחמב .("טארנדוי,) "םידוהי תצעומ,ב םירבח

 -סיפ ,הקנדורוה ,בוטולבז ,ןיטאינס :זא וללכנ הימ

 םיניארקואה | .היב'זו יטוק | ,בוסוק | ,בונולבי | ,ןיט
 הליהקה שארב ודמעש םישנא לש המישר דימ ושיגה
 תרחמל .ינלופה ןוטלשה ימיב םידבוכמ םישיא ויהו

 ,ןמקלופ לש ודרשמל הלאה םידוהיה וארקנ ,רקובב

 -ישר םע םהילא אצי אוה ,רפסמ תועש וכיחש רחאלו

 דוהיה תצעומ תא םהיניבמ רוחבל םהל רמאו דיב המ
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 ,הצעומה ר"וי רותב .עיצה אוהש תומשה יפל ,םיד
 לע רביד אוה .םולבלגניר םייח תא רוחבל זלה עיצה
 ןוטלשה יפלכ הצעומה ירבח לע תלטומה תוירחאה
 וכו ,תוומ שנוע לש םימויא תעמשה ךות ,ינמרגה
 םידוהיה תאו ןמקלופ קלתסה םימויאה תעמשה רחאל
 ,ברע םע קר .םויה לכ ךשמב רוגס רדחב וקיזחה
 ותוא .התיבה תכלל םהל ושריהו תותלדה תא וחתפ
 -כש וסנכתה הב ,הרידב םולבלגניר לצא יתרקיב ברע

 דרוי ,הנה, .ורדעיה חכונל םיגאדומ -- וידידיו וינ

 ותשא .הדרחב םלוכ ולמלמ ,"ונניא אוהו הלילה רבכ
 תוארל ידכ ןוליווה תא הטיסמ ,ןולחל םעפ ידמ תשגינ
 דרוש הדיחיה םתב .אוושל ךא ,תיבל ברקתמ וניא םא
 םיינמרג םיעשופ התוא וכיה לומתא ,הטימב תבכ
 .היבא לרוגל דרח הבל .םוח הלביק איהו הדובעה תעב

 םולבלגניר רשאכ ,תרחואמ הליל תעש רבכ התיה
 םהיתורוק לע רפיס אוה ,גאדומו רוויח .התיבה רזח
 תצעומ ר"ויכ ותונמל חעצהה לעו תינמרגה הדקפמב
 העצהה תא לבקל םא -- תושק טבלתה אוה .םידוהיה
 תא לבקל -- ול וצעי וידידי ןיבמ םיבר .התוחדל וא
 שיש ,בבל רבו םיפכ יקנ ,ורמא ,ןוגה שיאכ .העצהה

 הבוח ,ריעה יבשות לע הלודג תירסומ העפשה ול
 ,הליהקל תוירחאה תא וז תילרוג העשב לבקל וילע
 ףלא 40-כ ,הל תופנוסמה תוליהקה םע דחיב הנומה
 וניאש ורמואב ,הזה ןויסנה דגנכ ןנוגתה אוה .םידוהי
 אוהו תויצאנה תויחה לש וןהיפוצרפב טיבהל לגוסמ
 ר"וי תויהל העצהה תא ןפואו םינפ םושב לבקי אל

 ויחל הנכסב ךורכ רבדה אהיש וליפא ,טארנדויה

 .ותחפשמ ייחלו

 ךלה ,השק ימינפ קבאמ לש "םירומיש ליל, רחאל
 עידוהו ןמקלופ טנדנמוקל רקובב תרחמל םולבלגניר
 םולבלגניר הליג ,ךכ וגהונב .העצהה תא לבקמ וניאש
 ...םיבר םידוהיל דמע אל רשא ,בר חורו בל ץמוא

 םידוהי לע "היצקא, התיח תאז רחאל רצק ןמז

 ישנא וספת הכלהמב רשא יהרקומ 'חרב וטיגהמ
 םהיתובקעו ותחפשמ םע םולבלגניר תא ופאטסיגה
 " .המלענ

 ביטימו בוט השוע ,םוחר בל לעב היה םולבלגניר
 ,אוה ותיב תא דקפ בערה רשאכ ,הקוצמה ימיב .לכל

 דפל ובל תא ךופשל אבש ימ לכל תבשק ןזוא הליג
 תא לצינו וחיש שיא לש ורעצב ףתתשה אוה ,וינ
 -צנל רוזעל ידכ ריעה ירישע לצא תישיאה ותעפשה

 ...םיכר

 ,םיטסימיספ :םיינשל רוביצה ינקסע וקלחתה וטיגב
 ,םהיעמוש לכב שואיי ישגר ורידחהו תורוחש וארש
 לש םחור תא ודדועו וקזיח רשא ,םיטסימיטפואו

 תא וניכש יפכ ,"למייח, .םרעצ לע לקהל ידכ ,םישנאה
 וביבסמ .ריעב םיטסימיטפואה שארב היה ,םולבלגניר
 --ארונה לפשה יעגרב ולצא ושפיחש םישנא וצבקתה
 .אתרופ המחנ ,רוא לש ביבש

+ 

 ובר רשאכ ,הפוקתב ומלענ םולבלגניר לש ויתובקע
 םיפלא יבגל וליאו ,תואמל ריעה ידוהי ןיב תונברקה
 דצקא, יתש רחאל הז היה .םלרוג דוע עדונ אל --
 ףטו םישג םירבג ,םידוהי ינומה ודמשוה ןהב ,"תוי
 -תנ םישנאה תובל ...תמ וב היה אלש תיב אצמנ אלו

 והכ םהישוחו םהיריקי ןדבוא לע רעצ בורמ וחשק
 .םירוסיי בורמ

 וכבו ולבא םולבלגניר םייח לש ומלעיה רחאל ,םרב
 חיפהו תוירבה תא דדועו םחינש שיאה דבא .םלוכ
 -חא םג קיבדה הקומעה ותנומאב .הוקת לש קיז םהב

 ,דוחיבו ,תוישפוחה תוצראהש הנומאה וז התיה ,םיר
 רלטיהל ושרי אל -- שפוחה תוצראב הדובעה תעונת
 לש בגשנה ןויערה תא םלועל רשיבש ,םע דימשהל

 .רשויו קדצ
 .ק .8
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 שינה ריאמ

 ועביוט לבייל

 ג"כשת רדאב ט"יב דלונ שביוט (בייל הירא) לבייל

 ,היניטואב בר ,שביוט קיזייא קחצי 'ר ,ויבא .(1863)
 ןרהא 'ר ,יסאי תליהק לש הברו עדונה ןואגה בסו

 .'םאר ינרק, תובושתו תולאשה רביח ,שביוט השמ

 -ירמ ג"הרל דע ןיסחויה תלשלש הכשמנ ,ומא דצמ
 .ט"שעבלו ןי'ז

 ץוחמ יכ שיגרהל שביוט לחה ,םימיל ריעצ ודועב
 -וקנ,ל הנבההו השגרהה םידוהיל הרסח ,אבא  םלועל

 םרטב דוע תונויצל עיגה אוה וז ךרדב ."תידוהיה הד

 1890 תנשמ .תנגרואמה תינויצה העונתה לש הדסוויה

 קוסעל ,םינושארה תרשע ןיבמ דחאכ ,שביוט ליחתה

 -ידוהיה ןויערה ןעמל תיתרבסה-תיטסיצילבופ הדובעב

 םתדכ,, םידוהיה לא זורכב יבמופב אצי אוה .ימואל
 .ידוהי ןותע לש ותוציחנ תא ריבסה וב ."םנושלכו

 -והיה םינותיעה תא דסי אוה וז הפקשה ךותמ םנמאו

 רייצסקלַאפ עשידיי יד, -- היצילגב םינושארה םייד

 כ"חאו ,הימולוקב םהינש -- "דניירפסקלָאפ,ו ,"גנוט

 ץיבונר'צב שביוט יח רפסמ םינש ."םעה,, ןותעה תא
 ."טאלבנכָאוו שידיי, ןועובשה תא רואל םש איצוהו

 ןושארה ינויצה רודל הקיגי רוקמ וויה הלא םינותיע

 .תיגויצהו תידוהיה תוימואלה לש תודוסיה תשיפתב

 ד-ארה תימואלה תידוהיה הדיעווב םג ףתתשה שביוט

 .בובלב 1891 תנשב המייקתהש ,הנוש

 שביוט דימעה ,תינידמה תונויצה לש הנוניכ םע

 ?םגרית, ףאו לצרה ר"ד לש ותורישב ומצע תא

 םימי םתואב) תינמרגמ "םידוהיה תנידמ, ורוביח
 "רבע תויתואב ינמרגה ןכותה תא קיתעהל היה גוהנ

 הלועפה ףותיש תא דואמ דע ךירעה לצרה ר''ד .(תוי
 .תונויצה ןעמל הרבסה ידיקפת וילע ליטהו שביוט לש

 תוכזב ןכו ,תיתרוסמה ותשרומו ינברה ואצומל תודוה

 דואמ לבוקמ שביוט היה ,תודהיב תגלפומה ותונעדי

 הניינמ בור תא זא וויהש ,םייתיב-לעבה םיגוחה לע
 "רה דחוימב .הניבוקובו היצילג תודהי לש הניינב בורו

 -עב ריעצה רודה לצא בר ןיינע וררועו וימואנ ומיש
 חורב וכנחתהש הלאמ םיברו ,תוידוהיה תורייעבו םיר
 ריצ לש םהישארו םהיגיהנמ לע םויכ םינמנ ,וימואנ

 .תונוש תוצראב םיידוהי םירוב

 םירעה בורב תופיסא ףלאמ הלעמלב םאנ שביוט
 הנמש רוביצ ינפב הניבוקובו היצילג לש תורייעהו
 .שיא ןוילימ עברמ הלעמל

 דיוט לבייל רבע הנושארה םלועה תמחלמ תליחתב
 ןקסעכ ליעפ היה םש םגו הניוול ותחפשמ םע שב
 ,"ןעדוי טסוא,ה לש םיגוח ברקב דוחיב ,םאונו ינויצ
 .הפוריא חרזמ ידוהי -- הנווכה

 ,ןיינעל תישיאה ותומתריהו הכורבה ותמזויל תודוה
 -מופ תידוהי הירפס םע ,"ןויצ,, ןודעומה הניווב דסונ
 תוצראמ תוינויצ תוצובק ודכלתה הביבסמש ,תיב

 ריצ היה שביוט .הניווב וררוגתה רשא ,הפוריא חרזמ

 הדובעב ליעפ קלח חקלו םיינויצ םיסרגנוק הברהב

 תוריחבב .הירטסואב תינויצה העונתה לש תיצראה
 .תינויצה המישרה דמעומכ גצוה אוה טנמלרפל

 איצוה שביוטש תוינויצה תורבוחהו תורגאה דבלמ

 דונה הדיעוה לש לכיטרפה וטע ירפמ אצי ,בר רפסמב

 לע רפסו ,תירבעה הפשב המדקה םע ץיבוטקב תעד
 איצוה אוה ןכ .תידוהיה הצלהב םיידומלתה תודוסי

 "הירטסואב ידוהיה ןותנשה,, תא ךולב םע דחיב רואל
 שביוט דבע -- תונורחאה ויתונשב .תינמרגה הפשב
 .תמיקה ןרקה לש דיקפכ

 ר"דו שביוט דוד ר"ד -- שביוט לש וינב ינש
 ןבה וליאו ,לארשיב םויכ םיררוגתמ ,שביוט לארשי
 .ב"הראב םויכ רג לאומש בקעי ידוהיה ררושמה ,ריעצה
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 ררה ףפסט וי

 ררה השמ לש ונבכ 1885 תנשב דלונ ררה ףסוי
 ,ידיינ אלד םיסכנ לעב ,דימאו קודא חאובת רחוס ,ל"ז
 רשמה ."הקבורלמר,ל דע "הקסנוליגי, בוחרמ וכשמנש
 ,ררה השמ .הקסנוליגי 'חרב הררוגתה המצע החפ
 ,"למיירטש, שבחו "הטופק, 1914 תנשל דע שבלש
 בקעי 'ר לש (ןיינמ) תסנכה תיבב ללפתהל גהונ היה
 .תאז םעו ,(ל"צז ואל ףסוי ברה לש ונתוח) ףאדייב
 היה וקוסיע .תיניארקואו תינמרג ,תינלופ בטיה עדי
 .הימולוק תוביבסב תוזוחאה ילעב לצא ךוויתב

 םתלכשהל גאד אוהו םינב ינש ויה ררה השמל

 יתבל םהינש ועיגה הל תודוה רשא ,הריתי הגאד

 -יל תעב רבכ לחה רוכבה ןבה ףסוי .םיהובג הנפלוא

 תויתרבח תויגוס לע ותעד תא תתל היסנמיגב וידומ
 ןכמ רחאל רבע אוה .טרפב םילעופח תויעבו ללכב
 -רוהש ינפמ ,םייס אל ךא ,בובל תטיסרבינואב דומלל

 .תיטילופ תוליעפ ןוועב ,רטסוא םע דחיב הנממ קח
 רוש .ל .ש ר"ד לש וריכזמל ררה ףסוי השענ ,םימיל

 דואלניבה תויטסילאיצוסה תודיעוה לכב ףתתשהו ,ל"ז
 .דועו .םדרטסמא ,זירפ ,גרובמהב -- תוימ

 -סואה תיטרקומדילאיצוסה הגלפמה לש סרגנוקב
 דימת היה .רכזנה רוש ר"ד לש והוולמ היה ,תירט

 הפילח -- "ימהוב, ןונגסל העמק הטונ ,הדיפקב שובל
 ,תרטוט תבחר הרוחש תעבגמ שבוח ,"רפרפ, ,ההכ
 .םהה םימיב םינמאה ךרדכ

 הכאלמה ילעב לש ןוגראה תא ףוקזל שי ותוכזל

 -איצוסה הגלפמה תרגסמב "םיצורח די,מ םיידוהיה

 "ופה תבכרה ידבוע תא ןכו .ס.פ.פ תינלופה תיטסיל

 ףותישב לעפ אוה .דועו ,םיגרואה ,םיאנבה ,םיינל

 ליריצ רייד ,יניארקוצה טנמלרפה ריצ םע קודח הלועפ
 דומד לאיצוס) .ד.סוא לש ילקידר ןקסע, יקסנלירט
 .(תיניארקוא היטרק

 לאמב 17ה לש םע תורצעב םאונ היה ררה ףסוי

 הפשש ינפמ ,שידייב אל ךא ,תיניארקואב וא תינלופב

 ןודעומה יככותב ,םלוא .הירטסואב הרוסא התיה וז
 אוה 1907 תנשב .שידיי רבדמ היה "םיצורח די, לש

 -בוס 'חרב ךילביל לש ומלואב תוריחב תפיסא ןגריא
 זא וניכש יפכ) "הקילק,ה שאר לש ותיב לומ ,וגיקסי
 שאר ןגסו (ידוהיה בוחרב תוכלמל םיברוקמה תא

 דולחה תא וצפינ םיניגפמה .ןייטשנקנופ ףסוי ,ריעה

 זוב תואירק וארקו ריעה שאר ןגס לש ותיבב תונ
 , .ותמועל

 -תיש םיניגפמב התרתיה ,םוקמל הקעזוהש הרטשמה

 ישאר תא ורסא זאו תונעיהל ובריס םה ךא ,ורזפ
 החמש ,ץייוו .א תא רתיה ןיב ,הנגפהה לש םינגראמה

 טפשמל ודמעוה םה .ררה ףסויו רטסוא תא ,ץייו

 ערואמ ."ירוביצה רדסה תערפה, לש ףיעסה יפל ונודנו
 ררה לש םתקחרהל תיעצמא יתלב הליעכ שמיש הז

 .הטיסרבינואהמ רטסואו

 דוברת הדובע החתיפ ןויצ ילעופ תגלפמש רחאל

 ושריש .ס.פ.פ-ב םיידוהיה םירבחה ועבת ,הפנע תית
 יבמופ ןפואב ולכוישו ידוחי ןותיע ןודעומל איבהל

 ,ךכל ודגנתה םירבחהמ םידחאו ררה .שידיי רבדל

 העיס דבעידב המקוה םיידוהיה םירבחה ץחלב םלוא
 -איצוס הגלפמ) .ס,פ/'ז הארקנש ,.ספ.פה דיל תידוהי
 .(תידוהי תיטסיל

 ,תוינוציח תוביסנל תודוה םג הרצונ וז הדבוע
 לרב לש ותגהנהב ,ןויצ ילעופ לש הלועפה רשאב
 התוויהו ידוהיה בוחרב דואמ תשגרומ התיה ,רקול
 -סמב ןגראל הליכשה אל רשא ,.ס.פ.פל יניצר "הרחתמ,
 וכייתשה םיינלופה םירבחה .תיתוברת הלועפ התרג
 ,"םוד ינדורנ,ל םיניארקואהו םהלש ימואלה ןודעומל

 -םייתוברתה םיכרצב הרכהל םידוהיה לש ץחלה ןאכמו
 בהא ךא ,ינויצה ןורתפל דגנתה ררה .םהלש םיימואל

 תא וכירעה םיידוהיה םילעופהו םידוהיה תא דואמ

 רתיה ןיב ,םידיקפת הברה אלימ אוה .והוריקוהו ררה

 די, תדוגא לש ר"וי ןגסו רוש ר"ד לצא ר'גטס היה
 .םילוח תפוק לשו "םיצורח

 דובעל ררה ליחתה ,הנושארה םלועה תמחלמ רחאל
 .האושב הפסג אוה .בובלב "אתפנ, תינלופה הרבחב
 .תועודי יתלב תוביסנב



 9.|1 הימולוק רפס

 טרבלג שרה ריאמ ר"ד

 הרייעב 1876 תנשב דלונ טרבלג שרה ריאמ ר'ד

 תורפסב תמסרופמה ,(תיחרזמה היצילגב) 'ץיבולזי

 דומלל ליחתה ,יתרוסמ רדחב דמלש רחאל .תידיסחה
 רחאל ;היסנמיגב ךישמהו 'ץ'צובב ידוסי רפס תיבב

 תוניחב תא .הימולוקל 1886 תנשב ותחפשמ םע רבעש

 םייאטיסרבינואה וידומילו הימולוקב םג רבע תורגבה

 ד"ועכ ולש הקיטקרפה תא .ץיבונר'צב רמג (םיטפשמ)

 תנשב ,בובלב ןיד תכירעל ךמסוהו הימולוקב השע

0. 

 "צה העונתל ףרטצה ,16 ליגב ,םימיל ריעצ ודועב

 םישיאה דחאל היה ,הפנעה ותוליעפל תודוהו תינוי

 -וסמ הפוקתבו הימולוקב תינויצה תורדתסהב םיטלובה

 .השארב דמע ףא תמי

 תגלפמל טרבלג ר"ד ךייתשה תינוגרא הניחבמ

 לכ לע לבוקמו דוהא היה אוה ךא ,םייללכה םינויצה

 ,ועוצקמב ןיד ךרוע ותויחב .ריעב תוינויצה תוגלפמה
 רשא ,ריעב םעה תובכש לכ םע םיצימא םירשקב דמע

 יואר .הרזע שקבלו הנובתו הצע לואשל וילא ורהנ

 אלש השע תיעוצקמה ותדובעמ רכינ קלח יכ ,ןייצל

 יטפשמ דעס טישוהל ידכ אלא ,סרפ לבקל תנמ לע

 .םסיכב הייוצמ הניא הטורפהש םיכרצנל

 לעב ,ילאוטקלטניאהו ירוביצה רשויה למס היה אוה

 הביחו הכרעה ףקומ דימת ,תוירבל חונו בוט רבס

 -רקואה י"ע הימולוק לש השוביכ ןמזב .ללכה דצמ

 קהנזור .ש ר"דש העשב הליהקה שאר ןגס היה םיניא

 .השארב דמע
 רעל המחלמה רחאל םייחה ולחה רשאכ ,1919 תנשב

 תורגסמה שדחמ ושבגתנו ןיקתה םלולסמ לע תול

 אל ךא ,הליהקה שארל טרבלג ר"ד רחבנ ,תויתרבחה

 -אמל דעונ היה אל ןכש ,הז ודיקפתב בר ןמז דימתה
 -פרמ תפיחדו סופסיחה ןמ םהב שיש םיירוביצ םיקב
 בר וחוכש ,שפנ ןידעו חור ליצא שיא היה אוה .םיק

 םנורכזב תרחנ הכו ,םולש תוביתנו םעונ יכרדב ומע

 האושב הפסנ טרבלג ר"ד .וריע ינב לש םתעדותבו

 ר"ד -- ןב וירחא ריאשה ,ונריע ישודק לכ םע דחיב

 .ןולוח בשות וניהו לארשיב ררוגתמה ,טרבלג .א
 .ה ו

 םלוה תרבג

 הישעמו היתודימ לכ תא טרפלמ העיריא רצקת

 התומדל םיוק ןכאו ,םילעפה תבר וז השא לש םיבוטה

 השרפ הפכ, :םדא לכמ םכחה ירבדב אוצמל רשפא

 ."ןויבאל החלש הידיו ינעל

 ךא ,הדימא התיה אל ,סלוה קנבה דיקפ לש ותשאכ

 רוטל התוריסמו התלוכי לעמ קחרה התלע הבל תבדנ

 .תולובג העדי אל -- ללכה תב

 רוק רשאכ ,םירשעה האמה ףס לעש םינשה ןתואב

 ידמ ונשנו ורזח ,יהמ בויב תשר העדי םרט הימול

 ומרגו םימלש םיעבור ופיצה רשא ,תונופטשה הנש

 .שפנב תונברק םג םימעפל .בורל םיקזנ

 םעה"תלד לש תובכשה ןבומכ ויה ,רתויב םיעגפנה

 רוסי תא רערע ןופטשהו תועוער תורידב ונכש רשא
 -כה התיה תאזכ תעל .םהילע םמלוע בירחהו םהיתוד
 תרזעל דעו םקוה םנמאו םיעגפנל הפוחד הרזע תיחר

 .ושארב סלוה 'בגה םע תונופטשה יעגפנ

 ןהל שיגהל הגאד איהש תומלש תוחפשמ םג ויה

 י"ע ,ועמשמכ וטושפ ,ימוידםויה ןמויקל דעס תועיבקב

 .רתסב ןתמ

 הרודח ,תקדצ השאכ הינפל ךלה סלוה 'בג לש המש
 ףא לע .ללכה ןעמל לועפלו תלוזל רוזעל זע ןוצר
 םיגוחה לע םג הדוהא התיה ,תינוליח השא התויה
 ,ונמא הקבר לש התומלגתה תא הב וארש ,םיידרחה

 .דסחה תדימב תנייוצמ התיהש
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 סלוה סלוה

 הסנכנש הנימב תדחוימ הדוזיפא הרושק הז םשב

 .התביבסו הימולוקב ימוקמ גהנמ לש תרוסמל רבכ

 ןיטאילד תנחתל עיגהל הכירצ התיהש תבכרב השעמ

 םיכחמהו ליאוה .סלוה רמ בשי -- תונורקה דחאבו

 וארק ,אב אוה תבכר וזיאב ועדי אל תוביתנה תיבב

 גהנמה שרתשה זאמ .הנחתל העיגהש תבכר לכל ומשב

 . "ב הולביק ,ןיטאילדל הימולוקמ העיגהש תבכר לכש

 " סלוה !סלוה, : תוינלוק תואירק

 תומחלמה יתש ןיבש הפוקתב הרטפנ סלוה 'בגה

 .הבוט הבישב
 .ש .8

 רטיב בקעי

 היה ,רטיב לקנעי -- לכ יפב הנוכש יפכ וא ,בקעי

 רשאכ ,וירוענ רחשמ דוע תירבעה הפשה רחושו ינויצ

 יריעצ, םיטנדוטסה תדוגא רבחכ .היסנמיגב דמל

 -שה דומיל לע שגדה תא ומשש הלא לע הנמנ ,"ןויצ

 .רבדלו אורקל ,תעדל ידכ ,תירבעה הפ

 ןודעומה דילש תירבעה הירפסה להנמ ותויהב

 תוקיבדב תירבעה תיינקה ןעמל השע "היח הפש,

 .ובל טהל לכבו

 ןיישעתהו םיצעה רחוס לש םינוקז ןב היה אוה

 ותלוכיב היה הזכש רותבו ,רטיב והילדג  ,עדונה

 -שהלו והשלכ ןופוקת וא שדח ירבע רפס לכ גישהל

 1913 תנשב .וב אורקל הצריו לכויש ימ לכל וליא

 הימולוקב תינלופה היסנמיגה תא רטיב בקעי םייס

 .הניווב םיטפשמ דומלל עסנו

 השאל אשנ הנושארה םלועה תמחלמ רחאל

 .רגנימרפ עטנ 'ר רחוסה לש ותב ,רגנימרפ הלטיג תא

 -בעה ןושללו תונויצל הצימא הקיז התיה ותשאל םג

 קר אל ,ירבע ךוניח םהידליל וקינעה םהינשו -- תיר

 י"ע ,ימצע ןפואב םג אלא ,רפסה-תיבב םירומה יי'ע

 .תיללכה הריואה תא הפפאש תירבעה חורה תארשה

 .תיבב

 רטיב לקנעי רכינ תומחלמה יתש ןיבש הפוקתב

 דחיב .רוסמ ירוביצ ןקסעו חילצמ ןיישעתכ ונריעב

 לודגה םיצעל רחסמה תיב תא ולביק םה ויחא םע

 םע דימ .שיא תואמ המכ ודבע וב ,הביבסה לכב רתויב

 דוגאה תא 1919 תנשב דסי אוה ,הימולוקל ובוש

 הפנע תוליעפ הליג רטיב .ולש ר"ויל היהו "הדובע,

 הצרמ היה ,תוברתה ילעפמ לכ תא ןגרא :תינווג-ברו

 םיעפומה  לָכָּב יאמבהו םייתורפסה םיסוניכה בורב

 תצובק .לע הנמנ ,תיטילופ הניחבמ  .םיינורטאיתה

 העונתה "וי םינש ךשמב היה ;:םייללכה םינויצה

 -- תוימואלה תונרקה ןעמל תובר השעו ריעב תינויצה

 רטיב רחבנ תובורק םיתעל .דוסיה ןרקו תמיקה ןרקה

 הינלופב ומייקתהש םיבושח םיינויצ םיסוניכל גיצנכ

 ולש תיטרפה הירפסל .ינויצה סרגנוקל ריצכ םימעפו

 םירידנ םיקיתע םירפס לש םולב רצואכ ןיטינומ ואצי

 .רתויב
 ותיב שמיש (1941--1939) יטיבוסה שוביכה ימיב

 דחמ םיינויצ םישגפמ לש דעו תיבל רטיב בקעי לש

 .בורל םיינויצ םינקסע ופתתשה םהב ,םייתרת

 דגנ עשפנה רורטה תליחתו םיצאנה תשילפ םע

 ןיב רטיב תחפשמ התיה ,ריעב תידוהיה היסולכואה

 םה 1941 הבר אנעשוה םויב .םינושארה תונברקה

 ולבוהו םהיתומוקממ םידוהי יפלא דוע םע דחיכ ואצוה

 .םיצאנה יי'ע וחצרנ םש ,ץיבורפיש רעיל

 .ש 0
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 .(ןמרלק) ריהנ .א .מ 'רד

 ומרלק והילא הועמ ר"ב םירפא 'ר

 -פומ םינבר ויאצאצמ .ד"לרת תנשב בוקרקב דלונ

 רשא ,ל"ז דלוגנרוק רביל 'ר היה דחאה ובס ;םיגל

 ינשה ובס ."ףירח, רביל 'רכ ותונינש לשב עודי היה

 ויבאמ םתיתה 9 ליגב .ל"ז רטוצנל לשרה 'ר היה
 -בו בוקרקב םיעודיה שרדמה יתבב לבק וכוניח תאו

 ."םישדח, לש שרדמה תיבב דחוימ
 עודי היהו ויתונורשכב ןמרלק ןייטצה ותודליב רבכ

 ףסונ .המשל הרות לע דקושו לודג דימתמ ,"יוליע,כ

 תרזעב םלתשהל חילצה ,ת"פגב תוקומעה ויתועידיל

 דחאה ורבח .הפיקמ תיללכ הלכשהב (רתסב) וירבח
 רטפנש קילאיב ידידימ דחא) םולבטור ר"ד היה

 רשא ,רטלאמ ר"מ רוספורפ -- ינש רבחו (א'תב
 .ימלוע םש לעב טסילטנירואכ יטניסניסב רטפנ

 ,ל"ז רלמר שריה 'ר לש ותב םע ןתחתה 1895"ב

 שרי ונתוח תומ ירחא .הימולוק ריעה ירישעמ דחא

 תשורח יתב ,הקבורלמר :ונתוח ש"ע 'חר) וקלח תא

 -קל ול עירפה אל הז לכ .(תודשו ,םינבללו םיפערל

 היה רשאב ,הפינע תינויצ תוליעפלו הרותל םימי עוב

 -לשה םע שגנתה םעפ אלו הימחולו הימלוחמ דחא

 .תינויצה ותוליעפו ויתופקשה לשב תונוט

 -שמ םע טילפכ דדנ הנושארה םלועה תמחלמ ימיב

 ריעל רזח כ"חא .1917 דע םש ררוגתהו הניול ותחפ
 רחבנ ,םינמורה שובכ ימיב ,1918 תנשבו הימולוק

 לש הגיצנ היהו הימולוקב תידוהיה הצעומה ר"ויכ

 .תונוטלשה יפלכ תידוהיה היסולכואה

 ןפואב רטפנ -- ה"פרת זומת ה"כ -- 1928 תנשב

 .םש םג ןמטנו הימולוקב ד"נה ותנשב ימואתפ

 -ימגלו תונויצלו הרותל תוריסמב ןייטצה וימי לכ
 ביר ץרפ ותיוולה ןמזבש .ןייצל יאדכ .םידסח תול

 ןיבו "הדוגא,,ה ישנא ןיב ,תוכמ ידכ דע טעמכ ,השק
 "צהמ עונמל וצר "הדוגא,ה ישנא .םיינויצ םינקסע

 לופיטה תא -- תימואלה ותדובעל וירבח -- םינוי
 "םיסרוקיפא,הש ושרי אל םה יכ ,םנעטב ותיוולהב

 םירפא 'ר ומכ םימש אריו קידצ שיא תיוולהב וקסעתי
 תפקשהל רבח היה אוה אלה יכ ונעט וללהו ,ןמרלק

 .ןויצל םחלנו םלח וייח ימי לכו םמלוע
 העידיה תלבק םע הימולוקב ררתשה רשא לבאה

 תורדש לכ תא ףיקהו דאמ לודג היה ותריטפ לע
 תוימורתה ויתולעמ יכ ,םידוהיזאלה תא ףאו םעה

 ףאו וריע לכב ןיטינומ ול ואיצוה ויתוכילה םעונו
 וירכמ ,ויבורק ,םיפלא ורהנ ותטימ ירחא .הל הצוחמ
 -לת, םג םהיניבו ,םקחד תעשב םהל רזעש םיברו

 ןיב דחוימבו םיברב הרות ץיפמ היה אוה יכ "וידימ
 םהל רוזעל ,עעורתהל ףידעה םתאש ,"ךמע, תובכש

 .הנוכנה ךרדב םכירדהלו

 :םיאבה םירבדה ותרחנ ותבצמ לע

 הינב יריחבמ דחא תומ לע הכבת רמב ןויצ

 ! היצירעמו

 רכשה ארונ באכה לודג יוא

 רבקל לבוחו ורנ ךעדנ םואתפ

 הרשי הדמב םכח הלעמה םר

 חרותל םיתע עבוק 'ד ארי

 הרופמה ותרותלו וצראל ומעל רוסמ

 םימיה לכ חצנל בוטה ורכז

 םימרב ןוכשת ותמשנו ריאשה ונל
 עושו דיגנ ,ש"החה ,ר"יותב גלפומה ינברה

 ה"ע ןמרלק וחילא השמ ריב םירפא רמ

 בוט םשב רטפנו הנש ד"נ ןב ימי ימדב ףטקנ יוקרק דילי

 וידידיו וירכמ לכו ותחפשמ בל ןובאדל

 ק"פל ה'פרת תנש זומת חריל ב"כ

 ה''בצנת

 (ל'ז םירפא : ןוריטסירקא)
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 ןמריוש בקעי

 ךבפורג לאומש הועמ

 ,"קניר,ב דימא טפנ רחוס היה ךבסורג לאומש השמ

 .תוריכשב רסמ קלחו ומצעב קיזחה ויתויונחמ קלח
 ,ןוממ יניינעב םג ,םיירחסמה ויקוסיע תורמל ,םלוא
 רשא תונחל היינשה המוקב ותרידמ םלועמ דרי אל

 ותשא הלהינ םייוגה םע רחסמה תאו הנותחתה המוקב

 וינתח וסנכנ ,ויתונב יתש תא אישהש רחאל .לחר
 ךבסורג לאומש השמ .תונחה תדובעב רוזעל םה ףא
 "וצח;ה לש התוגלפתה םעו יאצינ'זיו דיסח היה
 ,"היניטוא, לש זיולקה ידסיימ ןיב היה ,םיתשל
 לש םיעובקה ורצח יאבמו ויללפתמ ינושארמ
 -טסל וירוגמ םוקמ תא קיתעהש ,רגאה םייח 'ר יברה

 .בובאלסינ
 הקיז לעב תאז םעו דואמ קודא ידוהי היה ךבסורג

 הטלוקפ לכ רמג אל לאומש השמ .תונטפשמל הלודג
 תורסיקה לש םיקוחה לכ תא דמל אוה ךא ,תיטפשמ
 .הפ לעב וליפא םעדיו תירגנוהרורטסואה

 ,תויטפשמ תויגוסב ובורו ושאר ומצע עקיש אוה
 -ורטסוא תנידמ לכב טפשמ היה אל יכ דע ,שרדו רקח
 ינמכימ לכ .ויתודוא םיטרפה לכ עדי אלש ,הירגנוה

 שומיש םהב השע אוהו ול םיריהנ ויה יטסירויה עדיה
 לודג ללכ םלואו .וןילא םינופל הכרדהו הצע ןתמב
 תוירבל עייסל :וילגרל רנכ םש ותוא ,וידיב טוקנ היה

 ,וייח לכ .סרפ לבקל תנמ לע אלש תויטפשמ תויעבב

 ארי ידוהיו דיסחכ ויתועש תא שידקהש המ דבלמ
 ןיינעל שפנו בלב רסמתהש ירה ,הליפתו הרותל םימש

 .הלילו םמוי הז ומלועב הגהו םיטפשמו םיקוח לש
 ,רלג ר"ד ,עדונ ידוהי ןטפשמ היה הירטסואב

 ליגל דע .הנידמה לש םיקוחה ירפס תא רואל איצוהש
 תא ליחתהו דואמ קודא ידוהי הז שיא היה םישולש
 .ידמל רחואמ ליגב םייאטיסרבינואה וידומיל

 ריהזמ ןטפשמכ ןיטינומ ול ואצי ןמז רובעכ ,םלוא

 האר ךבסורג לאומש השמ הנהו .הנידמה יבחר לכב
 תכלל םימיה ןמ םויב םלחו תפומ תומד רלג ר"דב

 תרגסמב תגלפומה ותלכשה תא םילשהל ,ויתבקעב
 הלחמ םלוא .תידירוי הטירוטואל ךפהילו תילמרופ
 .זוגנ ומולחו ותוא העינכה ותוא הדקפש

 יתשו השא וירחא ריאשהו ,1925 תנשב רטפנ אוה
 .האושב ופסנש -- לדניישו הרש -- תונב

 ועיר וינוב ר"ד

 רחוס לש ורוכב ונב היה שירפ (ףלודא) וינוב רייד
 -נמה לדג ובש תיבה .שירפ לטומ ,עדונה ליטסקטה
 -יתד תיב היה ,הימולוקב "דנוב,ה לש דיתעל גיה

 היסנמיגל וכלה ,רדחב םדוק ודמל םידליה .ליכשמ
 ,האופרב ימ -- םייאטיסרבינוא םידומיל ומייס ףאו

 .הסדנהב ימו
 ,(היצלא) והילא -- החפשמה ינב תשולשמ דחא

 ולפנב ,הטיסרבינואל עיגהל חילצה אל ,1896 דילי

 ירהב ,תיקלטיאה תיזחב הנושארח םלועה תמחלמב
 - - .תימורדה לוריט

 לביקו הניו תטיסרבינואב האופר דמל שירפ וינוב
 אבצב לייח ותויהב ,1916 תנשב טרוטקודה ראות תא
 תא (25 ןב אוהו) הניווב השאל אשנ וז הנשב ,ירטסואה
 -ש ,םירמ ,הדיחי תב םהל התיה .הימולוקמ רוש הדיא
 האושנ) םלוהקוטשב םויכ תררוגתמו האושהמ הלצינ
 .(קדואס ןיוורא םשב שיאל

 .הב בשייתהו הימולוקל שירפ ר"ד אב 1920 תנשב

 רוהאהו םידבוכמה םיאפורה דחאל הרהמב השענ אוה

 -ניצאפה להק לע דוהאו דבוכמ -- ריעב רתויב םיד
 ."ךמע, לע שממ ץרענו ,םידימאהו םיתב-ילעבה -- םיט

 הלמה תועמשמ אולמב יממע אפור היה שירפ ר'ד

 -- םיינעה ויתוחוקלל .רתויב בגשנה הנבומבו תאזה

 אפיר ,םצעויו םדידי היה אוה .אפור םתסמ רתוי היה
 תא תונקל ולכויש ידכ ףסכ ריתוה ףאו םניחב םיתעל

 .תוצוחנה תואופרה
 םינש ךשמב ןהיכ אוה -- דואמ קוסע היהש ,םגהו

 -יעפל םיתע םג אצמ -- ידוהיה םילוחה תיב להנמכ
 תומחלמה יתש ןיבש הפוקתב .תיתורפסו תירוביצ תול
 היהו הימולוקב "דנוב,ה תגלפמ גיהנמ שירפ ר"ד היה
 ,הגלפמה לש ישארה הרבוד היה אוה .ותראפת-תרטע

 -גלפמ-ןיבו םייצרא םיסנכ ינימ לכב יזכרמה החילש
 היה תאז דבלמ .םיבר תודסומב בושחה הגיצנו ,םיית
 םירמאמו םיריש בתכ ,תיתורפסה הריזב דואמ ליעפ
 תיתורפס המישמ םישגהל הסינו "דנוב,ה ינואטבב
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 ר"ד .שידייל ריפסקש יבתכ לכ תא םגרתל :הריבכ

 -פסה ומולח תא יקלח ןפואב םשייל חילצה ףא שירפ
 תועודי תומארד הלא יא םגרת רשאכ ,לודגה יתור

 ינפל ויהש ,וירבח יפמ רפוסמה יפכ .ריפסקש לשמ

 םג שירפ ר"ד קסע ,הימולוקב האושה תונש תעבו

 -ייל "טסואפ,, ,הטיג לש תילטנמונומה ותריצי םוגרתב

 תחאב .תוניצס רחבמ םירבח גוח ינפב אירקה ףאו ,שיד

 -ארג רדנסכלא ,עדונה ןקחשה םג חכנ ולאה תוארקהה

 .ש ר"ד

 ךרוע היה ,רוש (רזעילא לאומש) שרזל-לאומס ריד
 הצעומה ר"וי ,רוש רדנסכלא לש ונב ,ועוצקממ ןיד

 ;הימולוקב "יאצילגה ירחסמה קנבה, לש תחקפמה

 ,דיסח ידגב שובלל גהנ ,םימש אריו קודא ידוהיכ

 .'וכו הציפי'ז ,הטופקו למיירטש

 ,רגניטא לשיפ םע דחיב רוש ר"ד דמל וירוענב
 ,םיינרות םידומיל -- רכומש לאכימו ררינ'ז ןמלז

 טילבמ היה ,םימיל .בו'צידיז ידיסחד תסנכה תיבב

 -חבש ךות ורמואב ,ולש רבעה תא םייטילופה וימואנב

 ,רתויב םידבכנה ריעה ידיסח םע דחיב דמלש ,ימצע

 -רפל ריצכ ותודמעומ תא רוש ר"'ד דימעה םעפ ידמ
 םלועל ךא ,היריעהו הליהקה דעול ,ירטסואה טנמל

 םירחובה .ויכמות טועימ תאפמ ,רחביהל חילצה אל

 ונקנ רשאכ ,ןורחאה םויב וב דוגבל וגהנ םיירצונה

 וארקש יפכ ,"הקילק,ה לש םיטילשה םיגוחה י'ע

 ונממ וגייתסה םיבר םיידוהי םירחוב וליאו ,זא םהל

 וכמתש םידיחיה .היסהרפב תבשב עסנש הרקמ לשב

 ,"םיצורח די, ןוגראב םידגואמה הכאלמה ילעב ויה וב

 לשנא ,ץייו בייל יכדרמ ,יוט לשיפ ,רגיב בייל םהיניב

 ךא ,םירחאו טוג בייל ,שופ המלש ,קס השמ ,ץייו

 .רחבייש ידכ וקיפסה אל םהיתולוק

 איה ףא -- רוש הרובד 'בגה ,רוש ר"ד לש ותשא
 תורצעב םיעיפומ ויה םהינשו תירוביצ תינקסע התיה

 ,ןילרב תא בזעש ירחא ,ונריעב ההש רשאכ ,ךאנ
 .םיצאנה תיילע םע

 "לוחכה וקח, תאצוהב הימולוקב אצי 1938 תנשב

 120 ןב ,שירפ ריד לש ויריש ץבוק (ךַארטש רעיולב,,)
 .(רעמ טשינ עביל) "הבהא דוע אל, םשב ,םידומע

 לוסיחל דע הימולוקב שירפ ר"ד יח האושה תונשב

 26"ב םיצאנה לש תוינחצרה םהידימ הפסינ אוה .וטיגה

 .ד"יה .1943 סרמב
 .ה ו

 רוש .ל

 ,לשימשפמ ןמרב .ל ר"ד םע דחיב ,יאמל ןושארה
 .ואקארקמ סורג ר"ד ,בובלמ טנמאיד ר'ד

 העונתה יטינרבק ברקב םיצימא םירשק ול ויה

 ,הירטסואב -- ראואב וטוא :םלועב תיטסילאיצוסה
 ,הילגנאב -- יקסל דלורה ,הינמרגב -- רלדא ץירפ

 לוטיש וב וריצפה וירבח .דועו ,תפרצב -- םולב ןואיל

 תושעל ןאימ אוה ךא ,םייזכרמ םידיקפת ומצע לע
 ינב םעטמ טנמלרפל רחביהל ונוצר היה זע יכ ,ןכ

 הליג וימי בוריעב .ול ןתינ אל תאז אקווד ךא ,וריע
 רתוי היה וליא יכ ,אטבתה ףא ,תונויצל הלודג הדהא
 .העונתל ףרטצמ היה ,ריעצ

 ךא ,דואמ חלצומ דרשמ ול היה ןיד ךרוע רותב

 דופה תוליעפה ןומימל שדקוה ויתוסנכהמ רכינ קלח

 .ולש הפנעה תיטיל

 הדיעוב ותוהש תעב השק עצפנ אוה 1910 תנשב

 .סירפב תימואלניב

 לש םהיתויוכז ןעמל ץימא םחול היה רוש ריד

 הנומש לש םוי וימואנ לכב עבת רשאכ .םילעופה
 אוה ."ץיק ליל םולח, הזש ול וגעל ,הדובע תועש
 ךא ,ןתומשגתהב ויקבאמ תורטמ תא תוארל הכז אל

 .ותלועפל רכש היה

 .3 .ל
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 .דיישקרמ .מ .י

 סיומשע העמלש קחצי

 --ריעב רובצה תורדש לכב ול וארק "סיומש רבח,
 תוירבה ושחרש הביחהו הכרעהה הלפקתנ וז הלמבו
 ילעופ תעונת לש רתויב םינמאנה היצולחמ דחאל

 .הימולוקב ןויצ

 ,םיינע םירוה לצא ,הימולוקב דלונ סיומש קחצי
 םינשמ רתוי דומלל ול רשפאל םתלוכיב היה אלש

 תיב םייסל חילצה זעה ונוצר חוכב ךא ,רדחב תודחא
 רחאל ךישמה ףאו הימולוקב תותכ 9 לש ידוסי רפס

 .בוקארקב רחסמל הללכמב דומלל ןכמ

 העפשה העדונ הלודגה ריעב וידומיל תונשל ,ןכא
 םהה םימיב התיה בוקארק .דיתעב וכרד לע תרכינ
 תיטסילאיצוסה הגלפמה .תינכפהמ תוליעפ לש זכרמ

 ,יקסנישאד יצאנגיא -- עדונה הגיהנמו .ס.פ.פ תינלופה
 לע הבר הדימב היצילג לש תורייעו םירעב וססבתה

 םיגוח לע םג -- םקלחבו ,םיידוהיה םילמעהו םילעופה

 .תידוהיה היצנגילטניאה לש םיללובתמ

 -יתורפסה ןואטיבה רואל אצוי םג היה בוקארקב
 לש ותכירעב ,"הקיטירק, תינלופה הפשב יטילופ
 תופוקתל םג םיהוש ויה ןאכ .ןמדלפ םלהליו ידוהיה
 -כפהמ ,תוינכפהמ תויסור תוגלפמ לש םיגיהנמ רבעמ
 ,תוידוהי םילעופ תוגלפמ יגיהנמ ,םיטלמנ םידוהי םינ
 רזוח סיומש .תיראצה היסורב תוערפמ םיטילפ ןכו

 ,תיטילופ הניחבמ "לשב,, הימולוקל בוקארקמ אופיא
 ולחליחש תונויער גופס ,טסילאידיא ,שבוגמ יפוא לעב
 -שעה האמה תליחת לש תיטנמורה הפוקתה התואב
 ךותל שפנו בלב ומצע תא ךילשמ אוהו -- םיר

 המ ןמז ."ולש, תונויערה תמשגהל קבאמהו תוליעפה
 אוה רהמ שיח ךא ,םזיכרנאה תעפשהל ןותנ היה
 ךליאו ןאכמו ,"ןויצ ילעופ, תגלפמל וכרד תא אצומ
 .ויתונש לכ ךשמב הנממ דוע דרפנ וניא

 ,"ןויצ ילעופ, לש הנושארה הרושה |ןקסעכ
 יתלבה יתוברתה ןודעומה ידסיימ לע סיומש הנמנ

 .ץיבונר'צ תדיעו רחאל הימולוקב דסונש ,יתגלפמ

 -וקב .ס.פ.'ז תגלפמש ,ךכל ןירשימב האיבה וז הלועפ

 היציזופואה תויהל הכפה (היצילגב "דנוב,ה) הימול
 -ארה םלועהרתמחלמ רחאלו .ס.פ.'ז תעונתב תימואלה

 :"דנוב,ה לש םיגיהנמה תשולש הילא םיפרטצמ הנוש
 ; (.ס.פ.'ז תודיעוב ר"וי -- רבעשל טייח) טכאבוה שרה

 םגש ,ןבומ .(הפוא) ןמנרַא עושוהיו (רפס) לב השמ
 ,ןכ לע רשא .לטובמ אל סיומש לש וקלח היה ךכב
 ,"ןויצ ילעופ, לש יזכרמ ליעפל קר אל -- סיומש השענ

 דרה אשונ אוה .רכומו טלוב ירוביצ יללכ ןקסע אלא
 -ראב ףתתשמ ,םייתורפסו םייטילופ םיאשונ לע תואצ
 עצבמב .הפנע תיתרבסה הדובע להנמו תולועפ ןוג
 ,1910 תנשב םא תפשכ "שידיי, תא םושרל -- יממעה
 םימואנ עימשמ אוהו תיזכרמ הדמע סיומש ספות
 .שא תובהל יבצוח

 סייוגמ אוה ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע
 ,הובג) ךומנה ינפוגה ורשוכ ללגב ךא ,ירטסואה אבצל
 רובע תגולפל ץבושמ אוה (יאור רצקו לקמ ומכ הזר
 | ."תיטילופ ןמיהמ יתלב,, תפסותב דועו ,הד

 ,רבדב תוכורכה תונכסה ףא לע ,אבצב םג םלוא
 רלמ"יטנאה ויתופקשה תא עיבהלמ ששוח וניא אוה

 .תיתרבסה תיטילופ הלועפמ עתרנ וניא ףאו ,תויתמח

 ימואל דעוו דוסיי

 ,המחלמה ףוס ינפל הגשה תיצחמכ ,1918 תנשב

 .הימולוקל רזוח אוהו אבצהמ סיומש תא םיררחשמ
 יפל .הנימב תדחוימ הריוואל עלקנ אוה ,ןאכל ואובב
 יכ ,לילעב שגדוה ךא ,םורח בצמ דוע ררש העש

 םייתניב דובעל ליחתה סיומש .שחרתהל דמוע והשמ
 ודעב תענומ הניא וז הדבוע םלוא ,יזוחמה להנימב

 עסמל םימתרג ונינש .תיטילופמ ותלועפב ךישמהלמ
 גצייש ימואל דעו םיקהל -- ותרטמש ,ינוגרא-יטילופ
 תעשב הילע ןגיו הימולוק לש תידוהיה היסולכואה תא

 תענתב םירבוע ונא 1918 רבמבונל ןושארב .ךרוצה

 ךות ונתעצה תא םילעמו ריעב תסנכה יתב תא קזב
 | .בצמה תרבסה

 ,תירגנוה-ורטסואה תורסיקה לש התוטטומתה םע
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 תודיחיה תועצמאב ןוטלשה תא םיניארקואה םיספות
 ותוחפתסה לע םיזירכמ םהו תויניארקואה תויאבצה
 .תיממעה תיניארקואה הקילבופרל לבחה לש

 םייוכיסו םינוכיס היוור ,השדח הפוקת הליחתמ

 בכרומה ימואלה דעוה דסונו םק ,ונתמזוי יפ לע .תחאכ
 ,(סקל ר"ד) םינויצ :םיאבה םיגיצנהו תוגלפמהמ

 ,(דלפנייו) | .ס.פ.'ז--"דנוב,ו ,(דיישקרמ) ןויצ ילעופ

 ,דעווה לש תננוכמה הבישיב .תווש תובוחו תויוכז םע

 אוה ןאכו תוברתה תקלחמ לש השארל סיומש רחבנ

 .ויתונורשכו ותלוכי יוליגל בחרנ רכ אצומ
 להנימב וקיסעהל םיכישממ םייניארקואה תונוטלשה

 ,רמשמח לע דומעל ותורשפאב שי ךכל תודוהו יזוחמה
 -רטניאה ןעמל שדחה ןוטלשה לצא לועפלו עיפשהל
 .םידוהיה לש םיס

 יפכ) "סקשומ,ה ידיב התע דע היהש ,הליהקה דעו
 ,םיללובתמהו (ןוטלשה יניעב םיפנחתמל זא וארקש
 דואלה תופיאשה לש ןתוחתפתה תא דימת ומלב רשא

 -בצה הדיחיה תרזעב ימואלה דעווה ידיל רבע ,תוימ

 דואל תידוהי תוגיצנ תמקומ ,ךכ ךות .תידוהיה תיא

 -- םילבוקמה תויוכמסהו רכיהה ינמיס לכ לע ,תימ

 םוחתה לע יארחאכ דימ שגינ סיומש רבחהש דועב
 םיקמ אוה .הפנע תיתוברת הלועפ חתפל ,יתוברתה
 ; שידיי איה הארוהה תפש וב ,יממע"ידוהי רפס תיב

 תידוהיה היצנגילטניאה ברקמ םירומ תווצ ןגראמ

 תא ןנכתל רזוע ,המחלמה תודשמ תרזוחה ,ריעב
 תא ךושמל חילצמ ;רפסה תיב רובע ידומילה רמוחה

 ,הימולוקב תע התואב הרקמב אצמנה) ךנרג רדנסכלא
 הלועמ יטמרד גוח דסייל ידכ .(אבצהמ רורחשה רחאל
 הטילחמ הגלפמה רשאכ .דועו תאז ."ןויצ ילעופ,, דיל
 היהנ ,"םודאה לגדה. םשב ,הלשמ ןואטב איצוהל
 .הזה ןותיעה לש םיבושחה םיכרועה דחא סיומש

 -מעה תיניארקואה הקילבופרה, לש העפותה ,םרב

 י"ע הרגומ איה .תפלוח הדוזיפא קר התיה "תימ
 החפסנ ןכמ רחאלו ,לבחה תא שבכש ינמורה ןוטלשה
 -ואב שדחמ המקוהש ןילופ תנידמל תיחרזמה היצילג

 .םימיה םת
 םמתוח תא ועיבטה ןוטלשה יפוליחו םיתעה תורוק

 ותדובע םוקמ תא דביא סיומש .דיחיה תושר לע םג
 -לשה י"ע רבעב תיטילופה ותוליעפ ללגב ףדרנ ףאו

 סנכיהל טא-טא םיליחתמ םייחה .שדחה ינלופה ןוט

 ךילהתל וקלח תא םרות סיומשו ןיקתה םלולסמל

 .יתרבחה םוחתב היצזילמרונה
 -ילעופ לש התמגמ ביבס םיחוכיו וחקלתנ םייתניב |
 ויתונורקעל ןמאנ ראשנ אוה .הלאמש ,הנימי -- ןויצ
 שמתשמו תומילא לע ןעשנה םזילאיצוס דגנ קבאנו

 ,ןועטל דימת גהנ סיומש .ונוצר תא תופכל ידכ חוכב

 ודוח לע קדצו םזילאיצוס תיתשהל רשפא יא, יכ
 ."ןידיכ לש

 רופ, לש רבח סיומש השענ ,הגלפמה גוליפ רחאל

 ריעל וירוגמ םוקמ תא קיתעמ ,(ןימי) "ןויצ ילע
 רעשידיי, ןותיעה תכירעב קוסעל ליחתמו ,בובל

 םייטילופ םיאשונ לע םירמאמ בתוכ אוה ."רעטעברא
 אוה םהב םינוש תומוקמב רקבמ ןכו ,םייתורפסו
 .הגלפמח לש המלוע תפקשהו התדמע תא ריבסמ

 .ותדלומ ריע -- הימולוקל רזחו עגעגתה ,םימיל

 םינותיע תריכמל תונחו הירפס ול ןיקתמ אוה ןאכ
 .םירפסו

 תפשב ותוקיבדב םג תונווקע שיא היה סיומש
 ילעופ,ל ףוסבל ותאיבהש הביסה הארנכ יהוזו שידיי

 ,תצרמנ תוליעפ הלגמ אוה ןאכ םג .(לאמש) "ןויצ
 ןכו יאשראווה "גנוטייצ רעטעברא,ב םירמאמ בתוכ
 ןתונ ,(לאמש) ןויצ ילעופ לש יזכרמה הנואטבב

 ,ל י תירפס דיל "םילעופל ברע ירועיש,ב םירועיש
 תויונמדזהב תואצרה אשונו תופיסאב עיפומ ,ץרפ
 וילא םיינלופח תונוטלשה לש םסחי ,םלוא .תונוש
 יתלב םירוקיב י"ע ףדרנ אוהו ןייוע תויהל ךישממ
 עתרנ וניא אוה ,תאז ףרח .המודכו םישופיח ,םיאורק

 ץורפל דע ,דימתכ וכרדב ךישממו תיטילופ תוליעפמ

 .היינשה םלועה תמחלמ
 תסיפתו ןילופל הינמרג ןיב המחלמה ץורפ רחאל

 ,םיסורה י"ע -- הימולוק ללוכ -- תיחרזמה היצילג

 רחאל דבלב םירופס םימי .השק בצמל סיומש עלקנ
 ןג.ה לש ומעט תא םועטל ול אצי ,יסורה שוביכה
 סנכב העפוה רחאל רסאנ אוה רשאב ,"יטיבוסה ןדע
 יתבל תואלמ תויוכז שרד וב ,תוברת יזכר לש יבמופ

 ינפמ ריהזהו שידייב הארוה תפש םע םיידוהי רפס
 תורפסח הגופס וב ,תיקאזוקה תושייל ללהה תריש
 .תיניארקואה תונמואלהו

 אוה אלכ תיבב םישדוח השיש לש הבישי רחאל
 לרוגה תריזג וז התיה .ץוצרו רובש אצי ךא ,ררחוש

 םחולה ,ידוהיה ןכפהמה ,סיומש קחציש ,יגארטה
 -יקב תיטילופ הניחבמ ףרט היהי -- יטסילאידיאה
 -בו חשדחה ןילופ תנידמב ,תירגנוהרורטסואה תורס
 ."תיטסילאיצוסה תדלומ,

 ,תיצאנה הינמרגל היסור ןיב המחלמה ץורפ םע

 ,1942 תנשב האושב הפסינו הימולוקב ראשנ אוה

 .ונריע ישודק לכ םע דחיב

 םיידוחיה םייחה םיבולש ,ךליאו 1906 תנשמ לחה
 היה אוה .סימש רבחה לש ולעופו ומשב ונריעב
 .חימולוק תודהי ייחב "ירוטסיה חתנ,
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 .ךורג רדנטכלא
 -שפ היסנמיגה לש תוהובגה תותיכב דימלת :ידועב

 והיעשי ,הקנדורוהמ הפואה תילוש תודוא העידיה הט
 .תררחסמ החלצהל םש הכזו ןילרבל עסנש ,קינָארג
 דתה איה ךא ,המזוג ןבומכ וז התיה םהה םימיב |
 - 0 .היח תואיצמל רהמ שיח השממ

 ילודג לש הנושארה הרושב דבכנ םוקמ ספת ךנרג

 ענמנה ןמ הז היה .תיצאנ-םורטה :הינמרגב ןורטאיתה

 -רגב םייטמרדה םינקחשה ילודג תףשע תא תונמל
 .ךנרג לש ומשב בוקנל ילבמ ,הינמ

 ןורטאיתה ילודג ברקב ידיחיה ידוהיה 'היה אל אוה =
 השוחתה לעב ידיחיה טעמכ היה אוה ךא ,ינמרגח
 .הקומעה תידוהיה העדותהו .הרעה תירוטסיהה
 תובקעה תא וירחא שטשטל םלועמ הסינ אל ךנרג =
 -שילז ,הקנדורוהמ ינעה הפואה ,קינורג והיעשי : לש

 תוילרטאיתה ויתויומדמ  .בובלסינטסו .הימולוק ,קי'צ
 רשא ,םעה שיא לש תימיטניאה המינה דימת .העמשנ

 היבוט, לש תיפוסוליפה תוגיתמה תא וכותב גזמ
 הקוויק, לש םתרובג תא ,םכילע םולש לש "בלוחה
 ,ןכו ,רואינש לש "רוביגה ירדנפ,ו. ושוטפואל ;"'בנג

 ןב ירטלורפ ידוהי "ןובירט, לש תרעוסה. האחמה תֶא
 םייוטיב תא ואצמ הלאה ויתונוכת-ויתולוגס לכ .וננמז

 ,"טסואפ,ב :םיעדונה וידיקפת לכב םש יא יתיצמתה
 םכותמ וצבצב ןהו ,"קולממ רוספורפ, ,"קולייש,
 | .לכ ןיעל

 תא ןילרבב המבה לע גיצה ידוהיה ךנרג רדנסכלא
 ףקשנ בציעש תויומדה ךותמ םרב ,תינמרגב וידיקפת
 דילי ,היעשראבס לש בוצעהו ינתלכשה ונקויד רידת
 הרוצב חיצנה ותואו ארקנ אוה ומש לעש ,ץיבוב'זיו
 .קרוירוינ) שטנעמ א טייג טָא ויתונורכז רפסב תיתורפס
8).) | 

 .הימולוקב ורוקיב תעב ויברוקמו וידידי תרבחב ךנרג רדנסכלא
 ,סיומש קחצי ,רנזייא ,םוריה ןמלק ,ןטרוב בקעי ,ןמיינ לדנוז ,שריה :לאמשל ןימימ םידמוע הנוילעה הרושב
 .(רנטיא) ןרפ יפפ ,קורק 'בג ,ךנרג .א ,(ןטרוב) ןמגוו הכלמ יבג ,שריה יבג : ןימימ םיבשוי .רנזייא דוד
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 ,ירטסואה אבצב 1915 תנשב ךנרג לא יתעדוותנ

 -יצק לש םבל תא חמיש םש ,"הנוצק יחרפ,, תדיחיב

 תא םהינפל םלקיד אוה .("םקש,  ןיעכ) "וניסק,ב םינ

 -למה רחאל .תושגרנ םיפכ תואיחמל הכזו "טסואפ,

 -פמ) .ס.פ.ז תורושב ליעפכ .הימולוקב ויתשגפ המח
 דאב דואמ לבוקמ םאונו (תידוהי תיטסילאיצוס הגל

 אישל עיגה וב ,םסרופמה ומואנ יל רוכז .םהיתופיס

 דאב,) ןכודה לע בצינ אוה רשאכ ,תירוטירה ותלוכי
 תא חיטמו הימולוקב לודגה תסנכה תיבב ("רעמעל

 היה .בובלב םידוהי לע תוערפה דגנ תמעורה ותאחמ
 - ורביד ךנרג לש ונורגמ !חכשנ יתלב םואנ הז

 לש שפנה תוריסמ ."קולייש, לש המקנהו הינוריאה

 (03 26חז 6!ת א(6ת56ם) ינמרגה ורוקממ םגרות רפסה (*

 ינושרג .ק .ג י"ע תירבעל םגרות רפסה .לטסעמ בקעי י''ִּע

 "רמ ,"םילעופה תירפס, 'צוהב רואל אציו וביתנו םדא :םשב

 .1948 היבח

 .בלוחה היבוט לש ענכנה לרוגה תנובתו "בנג הקוויק,

 הימולוקב לודגה תסנכה תיבב םואנ ותוא :תחאכ
 ןהב ,תואבה ןורטאית תונש םירשעל םודקיאה הוויה

 ,תורכזנה תויומדה לש ןהיתונוכת יוטיב ידיל ואב

 .דחיב םימעפו ,דרפנב ונימעפ

 דומה תירבל ךנרג רדנסכלא עלקנ םיצאנה תפוקתב

 קרוי וינל -- רסאמ ישדוח רחאל -- םשמו תוצע

 םעוה ורהוז ךא ,ידוהי ןורטאית קחשל הסינ אוה

 -טאיתב םוקמ אצמנ אל ךנרגלו ,רבכמ הז הקירמאב
 הרידחהו ידמל ותוא האכיד וז הדבוע .ידוהיה ןור

 .ובלל תורירמ

 לש לשוכ חותינ רחאל ,ימואתפ ןפואב רטפנ ךנרג

 .1945 סרמב 14-ב סגה יעמה

 לע ןבואמ ךויח םע ,תוומה תחונתב םמוד ויתיאר

 -רת אלל םלועה ןמ קלתסה ךנרג יכ ,דיעהש וינפ

 .תוירבל ותבהאו ותנומא ,ותווקת םורב אקווד ,תמוע

 .ב .ש

 רוחב -יברה

 ,(ןייטשנטכיל) ש"יל ללה יבר ג"הרה תריטפ רחאל
 םצועב םג אלא ,וןתרות לדוגב קר אל עודי היהש

 הימולוקב התיבש םהל ונק ,ותאנק טהלבו ותקדצ

 ,םעה יטושפמ ויה םמולש-ישנאש ,"םייממע םייבר,
 ויכרצ תא יברל וללה וקפיס םיבולעה םהיתונוידפב

 .הבידנ דיב ויתוכרב תא םתרומת ולביקו םימועזה
 תדעב דחוימ סופיט ,םייממעה םייברה םתואמ דחאו

 .רוחב-יברה היה ,וגוס ינב םייברה
 לע -- יבר .לכ יפב ויוניכ היה ךכ -- רוחב"יברה

 ,הנרובדאנמ יל'יכדרמ 'ר יברה לש דכנ ותויה םוש
 םצעבו ,ירקיעה דומעכ םג ול התיה וז תובא תוכזו

 רוחב םשה .ותוירומדא הנעשנ וילעש ,ידיחיה םג
 "-יסחה םלועב שודיחכ התיהש ,ותּוקוור ללגב ול אב

 יד,) הלותב וליפא דובכ"םוקמ וב הספת רבכש ,תוד
 םושמו רשפא .קוור ר"ומדא אל ךא --- ("דיומ ררימדול

 יבר והואשעו םינומה וילא וכשמנ אקוד הז שודיח
 -תה אלו ומצעל הריתי הלודג לטנ אל אוהו .םמצעל

 -מעב ראשנ אלא ,ומולש-ישנאו וידיסח להק לע אשנ

 טעימו הליפתב הבריה ,הענצבו תוטשפב גהנתהו ותוימ
 םוקמבו ,רומוה שוח לעב םג היה אוה .הרות תרימאב
 ירבד ויפמ וידיסח ורפיס תואלפנ ירופיסו םיתפומ

 .דודיחו םעט

 המכח ירבדו ןידודיח

 תא ול ורסמבו ,רומח ןינע וינפל דיסח איבה םעפ

 -יפתב הברי יברהש שקיב ,ןוידפה םע (קתפ) לטיווקה
 לברה הלת .שודקה ובס תא םג ךכ םשל חירטיו הל

 ךכו ,ךייחו ןוידפב לכתסהו רזחו ,ךייחו ןוידפב ויניע
 יתיאר :בישה ,ויכויח רשפל דיסחה לאש .םימעפ עבש

 רתעי אל לוכיבכ אמש יתששחו דאמ רומח ןינעה
 רוומב יבס תא שפחל יתכלהו ינתמ תא יתסנש ,יל
 יתילע .דובכה אסכ ינפל ותניחת אוה םג ליפיש ,םימ

 ,אבסה לש ודובכ םוקמל יתלאשו ןושארה עיקרל
 יליכדרמ 'ר תא שקבת ןאכ :םורמ יכאלמ והמת
 עיקרל יתילעו יתכייח :הלעמ הלעת ?הנרובדנמ

 ,עיקרל עיקרמ יתילע ךכ .רבדח רזח הפ םג ךא .ינשה
 ,הלעמ לש אילמפב ,םשו ,יעיבשה עיקרל יתעגהש דע
 לכ יתרהימ ,ךרדה-למעמ ףייע .אבסה תא יתאצמ
 -סה ךייח ,יתשקב תא וינפל תוצרהל ,יב יתמשנ דוע

 תלאונ דחא רתכ דעב ,ךתומכש הטוש :רמאו אב
 !זיתחונממ יתוא םג דירחהלו םיעיקר העבש ספטל

 ..שייובמ יתדריו -- ינא םג יתכייח הכובמ ךותמ
 ריברה תא וריעהו ואבש ,תדלל השקמב השעמ ירהו

 םא .הילע ללפתיש ותנשמ הלילה תוצח ירחא רוחב
 "הש םושמ םא ,ול החונ התיה אל הערפההש םושמ
 ןמוזמו ןכומ אוהש םינפ דימעה ,םועז היה ןוידפ
 ,הבוט הצע השקבה-ילעבל ול אישהש אלא ,תונעהל
 (וגוסמ יבר) הלוסמ יברה לא דימ ומצע תא חירטיש
 רנוק שרודו רומח ןינעהש ,ותנשמ ותוא םג ררועיו
 ..םייבר לש םויליס
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 קוספה תא :רוחב-יברה יפבש הרות ירבד לעו

 ,"הלס בקעי ךינפ ישקבמ וישרוד רוד הז, -- םילהתב

 הז רוד -- *וישרוד רוד הז, :ךכ רוחב-יברה שריפ
 רידצה ולא -- "ךינפ ישקבמ, ,(בזוכ) אוש רוד אוה
 םה ךא -- "בקעי, ,ךרבתי םשהל םיללפתמה םיק

 ."ןוידפ,ל םניעש ונייה ,עלסה ירחא "הלס, םיבקוע
 ךרד הב שיש ,.תאזה הרותה עומשל וידיסח והמתנשכ
 יפמ םירבדה ורמאייש בטומ :םבישֶה ,תימצע הפלצה

 -- יפב םירמאנ םה רשאכ .םירחא יפמ ורמאיי רשאמ
 דוע ,קידצה דובכב םוגפל תחתו ,הרותדירתס םהב וארי
 .תווינע תדמ לש ןח"תייול ול ופיסוי

 "הימולוק, ותסמב בתוכ רוורב קחצי םהרבא

 תויהל ףאש אל אוה, :(ד"ישת ,ביבא-לת ,"הפוצה,,)
 טנמלרפל תוריחבה ימיב .וידיסח יניעב "תפומ לעב,,

 ר"ד ,ונדמעומל םינויצה ונא ונמחלנשכ ,ירטסואה
 ,ןילע עיפשחל רוחבה יברל יתסנכנ ,ןוהט עשוהי
 -בה אוה .ימואלח דמעומה דעב ועיבצי וידיסחו אוהש
 -לומעת רמוח שקיבו ומולש ישנא ברקב לועפל חיט
 וצקב שיגרהשכ .םימי ךיראה אל יתעמשש יפכ .ית

 היה וגנב ."שידק, רומאל ונב תא דמיל ברקתמה
 -בומ קחשמ לבא ,םיכורא שבול ,ינויצ המחלמה ירחא
 .(תכרעמה -- תדרפנ המישר האר) לגר"רודכב קה

 -רה לע רפיס ,"יחרזמה, יגיהנממ ,רטכש ךונח 'ר
 -דרמ 'ר קידצח לש ודכנ היה רוחב-יברה :רוחב"יב
 דרפמ ל'ריאמ 'ר יברהמ ואצומש) הנרובדאנמ יל'יכ

 םלש םויב ונמז רחאל דחוימה וכרדב עדונש ,(ןלשימ
 תבש-ליל תדועס דעוס  היהש ןוגכ ,תוירבה ראשמ

 יאצומב םיירהצה תדועסו םויה רואל ךומס טעמכ
 לעו .ןושאר םוי לש רקובב הכלמ הולמ תדועסו תבש
 רענ הימולוקל אב ודכנ .ויתוליפת םג ויה הז ךרד
 דודס ויתואפ ,יאור בוטו םיניע חפי ,הרשע עברא ןבכ
 םינוגינ איבהו ,ורובט דע תועיגמו םילתלת ול תור
 דלנו וסוחי .ןגנ ביטימ היהו ויתובא תשרומ םימיענ
 ריטושפמ וביבס וטקלתהש ול ודמע רענה לש וינוג

 ,ותחורא הבחר דיב ול וקפיס םהו ,םיבצק םבורו םעה
 גהנתמ ליחתה דימ .ןייו םיגדו רשב :דימת תחורא
 רענ םהה םימיב היהש יפל ,וב הכזש יוניכו יברכ
 דלוז .ןורחאה ומוי דע וב קבד ,רוחב"יבר יוניכ ,יונפ
 :ויוניכו שיא שיא ,םירחא םייבר םג ריעב ויה ות
 ,יברדרלוס ;הרקומ 'חרב ורודמש ינפמ ,יבר-הרקומ

 ריעמ אבש ינפמ ,יברדרנרמוק ;לוס ריעמ אבש ינפמ

 .הנרמוק
 ידיסחמ היהש ,ומש ןבתכ דוד ,דחא םדאב השעמ

 רוחב-יברה תא שגפ םעפו היניטואמ םייח 'ר יברה
 םויה תייה רבכ ,יבר, :לאש .וילע גיעלהל שקיבו

 תולעל םוי"םוי יתייה ליגר, :דימ ול בישה 1"עיקרב

 ?םייח ןכיהו :םש יתלאש תחא םעפ םלוא ,עיקרל

 םייח הזיא :חהימת בורב הלעמ יכאלמ יתוא ולאש

 ושטל .היניטואמ םייח :םהל יתרמא !שקבמ התא
 אל םייח !!אכה םייח יעב יאמ :יל ורמאו םהיניע

 םא :יבלב יתרמא העש התוא .עיקרל םלועמ הלע
 .ההלעא אל ךליאו ןאכמ ירה ,עיקרל הלוע וניא םייח
 ."ינא םג

 םייברב םטרופמה

 "ןדיי טימ טָאטש א, ורפסב םידקמ לקיב המלש
 :רתיה ןיב רמאנ וב ,(129-124 'מע) רוחב"יברהל קרפ
 תא דימת שגופ ינא ,היסנמיגל ךרדב ,ץיק-ירקבב,
 ינא ,םיטייחה בוחרב םשדיא ,קוחרמ דוע .רוחבדיברה
 ;הזחה-קמועמ הלועה ולש "ינא-הדומ, תא עמוש
 תובישח-לדוגב לייטמ ותוא האור ינא הנופ ינאשכו
 ןיארישדטלח שובל אוה .ןלש המוחה תיב חתפ ינפל
 -תפיכ תזרפומ תוידילוסב הבושי ושארלו ,ץיוצמ
 רצק ןקז :בלחו םד -- תובחר םינפ .ההובג הפיטק

 ישמ"טרסכ הפיכה תחתמ תודרויה ,תוכורא תואיפו
 הלעמל אל ויתונש ןינמ) ךרבא ודוע יכ ףא .ויפכ לא

 רה ןכ לעש .וינפל תעפושמ וסרכ (המכו םישולשמ
 ידיב .אסיג-ךדיאמש-תרטוטח ול התיה וליאכ וכול

 תוכרב רמאיש דע ןנטצהל ךירצש הפקה-"לפס לייטה

 "בוט רקוב. ול םימידקמו םירבוע םדא ינב .המכשהה
 תוקוחר םיקרפל ךא אוה ,"רמוא, יברה דוע לכ .בחר
 ויניע-תוזימרב קר ירה -- בכעי םאו ,והשימ בכעי
 טעמכ ,הפק קרפל עיגהשמ םלוא .דסחב תוכייחמה
 וא איה הבושתה .ול בישהל ילבמ םדא חינמ וניאש
 ררפל ,תואירבל תיתיב הלאש וא ,"הבוט הנש, םתס

 ידכ בורל וב שיש ,המכח"רבד ,דודיח םימעפלו ,הסנ
 ,רתויב היופרה שפנה-תדוקנב הקד הציקע

 קר אל רוחב-יברה תא ושעש המכחהיירבד הלא
 וה אלא ;הימולוקב םייברה ןיבש רתויב םסרופמכ
 הימולוקמ .תיחרזמה היצילג לכב ןיטינומ ול ואיצ
 דינוה לש וידודיח םירפסמ ויה בובל יזוחמל קחרה

 -ופאהו םיליכשמה ויתורמאמ םינהנ ויה דוחיב .רוחב

 געל ואשנ ,הנושמה יברה לש ויתומכח יכ ,םייסרוק
 לש רתויב תיניצ הרדגהמ וששח אלו ףירח ימצע
 .םידיסחו תודיסח

 -צה יתפומ, לע גיעלהל רתוי הבוט ךרד התיה אל
 אל ,ןבומכ .רוחב-יברה לש חשעמ רפסל רשאמ ,"קיד
 וב ולתנ ףא םהמ הברה .םייטנטוא ויה םירופיסה לכ
 ומיאתה יכ ,ולש ויה וב ולתנש הלא םג ךא ,יברב
 אל יכ ,הליחתכלמ םרפיס אל קר אוה .ורוביד-ךרדל

 "מב ןווכתה וליאכ ,רוחב"יברה ,אוה .ותעד לע ולע
 רוח ורסחי אל םייסרוקיפאה םינלמעתהש ,ךכל דחוי
 ולש רקובה-לויטב רצענ היה ,ודיב הפקה-לפס .רמ
 הגעלהה תכסמב ןורחאה ורופיס תא רפסמו ותיב דיל
 ..התע הז ותוא םקרש ,תימצעה
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 :רוחב-יברה לע תרחא העד םג איבמ רבחמה םלוא

 היה (ץרפ .ל .י לש עדונה ורופיסב) בורימינמ יברה,

 רונתה קיסהל דדב אצוי ,תוחילס ימיב ,הנשב תחא

 ןגראמ היה רוחבייברה .הלוח הידוהי לש רקה הרדחב

 םימעפ תורשע םהמע אצויו וידיסח לש תואמו תורשע

 לש וידיסח .תונטק תוישעמ תווצמ לש רויסל הנשב

 רונתה םיקיסמ ,םיצע תודוגא םיאיבמ רוחבייברה

 ."םילוח םידוהי לש םירק םירדחב

 רוחב-יברה תא הארמה ,וז העד איבמ אוהש רחאל

 -תנש ,התקדצ םג חיכומ אוה ,תרחא .הלופכ הייאר

 דבר תונש המכו םירשע ךשמב, :ותריטפ םע הררב
 ,תונוידפה ןמ תורישע -- -- השע אל -- -- ותוי
 היהו הלודג תוקחדב וימי לכ יח יכ ,רווחתנ אלא
 ,םיטייחהש ,תונוידפה .ריעבש הקדצה-לעב-לודג ילוא

 דיב םיאשונ ויה הימולוקבש הלגעה ילעבו םירלדנסה
 םיצע-תוחלשמל אוה איצוה ,רוחב-יברל הבחר הכ

 ,ומצע אוהו .םילוחו םיינע םידוהי תוחפשמל תונוזמו
 הינע החפשמ לכמ רתוי הנהנ אל ,וידליו ותשא לע
 >-- -- .תרחא

 .ש .ד

 ךילדר-רפייל ריאמ

 רענ וירוענמ ל'ריאמ היה "רוחב-יבר,ה לש ונבכ

 רכיג ,תאז םע ."הטופאק, שבולו תואיפ לדגמ ,קודא

 .ויבאמ הארנכ שרי ותוא ,רומוהה שוח תודלימ רבכ וב

 תרייטצמ יברה לש ותיב דיל םירבועה לש םנורכזב

 -סלוסמהו תוכוראה תואיפה םע דליה תנומת ןיידע

 ובה, :ינבבוש ךויחב זירכמו ודי תא טישומה ,תול

 "..הכרב םכל ןתאו -- הטורפ יל

 -מה וייח חרואב ריאמ ךישמה רפסמ םינש ךשמב
 לע דמעש זאמ ,הזמ רתוי .וב דימתה אל ךא ,יתרוס

 הלכשהל וינפ תולגל לחה ,ידמל ריעצ ליגבו ,ותעד
 -יגו םירפס תאירקב הבריה אוה .םיינוליח םידומיללו

 ,םימיל .תיטסילאיצוס"תינויצ םלוע תפקשה ומצעל שב

 ןויצ ילעופ, תגלפמב ליעפ היהו הלאמש רתוי הטנ

 ."לאמש

 אלא ,ינוגראה דצב היה אל ירוביצה וקוסיע םוחת

 םינש ךשמב .תוברתהו תורפסה ,רפסהו ןויעה חטשב
 םג היהש ,"ץושטסבלעז, ןועובשה תא רואל איצוה

 .וירמאמ תיברמ תא בתכ ףאו וכרוע

 ,טרפב הימולוק ישנאו ללכב היצילאג ידוהי ךרדכ
 הלוהמ תויטפקס לש ץמש תולעהל תוירבה וגהנ

 -עה תא םתוארב ,תונקפס לש קד ךויחו געל תצקמב
 -שמ ויה רבד לש ותימאל ךא ,"ילאיצניבורפ,ה ןות

 -נקיפ,ה םירבדה לכ תא וב אורקלו ותוארל םיקקות
 לסחתהש דע ,ףונהמ קלחל ךפהנ אוה ,םימיל ."םייט

 .ביצקת רסוחמ היינשה םלועהדתמחלמ ץורפל ךומס

 ריאמ חתיפ ,ילקיסומ"-יטמרד שוחב ןנוחמ ותויהב

 רעונה ברקב ,רקיעב ,הפנע תיתונמא תוליעפ רפייל

 תינוגרא תלוכי םג הליג ,ךכ ךות .הימולוקב ידוהיה

 םייתונמא םיעפומ תנכהל םישורד ויהש תילהנימו

 .בחרה להקה ינפב תומב לע םתאלעה םשל

 י'הצילטיבס ,,ה גוח

 היה -- ךילדר םשב םיבר ברקב עודי היהש ,ריאמ

 וביבס זכיר אוה ,רפייל -- םשב אקווד םותחל הברמ

 שביגו המרדהו הקיסומה ימוחתב םיינורשכ רעונ ינב

 רבעמ קחרה הגרחש ,תיתונמא תוליעפ לש עובק גוח
 הגישה רשאו ,אדירג םיריעצ תונבבוח לש תורגסמל

 םלואה לש המבה ישרק לע היתועפוהב האיש תא

 הסאק,,) ןוכסיחה תפוק לש םלואה ,ריעב רתויב לודגה

 .("יצסונדנ'צשוא

 לש ילקיסומה קלחה סוסיבב ולכירדאו ונימי דיכ

 ,תוילקיסומה ויתוינכת תא הנובו "הצילטיבס,ה גוח

 "למה -- םויכ ,ןמיינ ריאמ (בושחה םעצבמ םג) היה

 .יונ ריאמ ,לארשיב עדונה ןיח

 ,םיתעל) תועש ךשמב םידחיתמ ויה "םיריאמ,ה ינש

 םירבחמ ,םיננכתמ ,("קרפ יקסיימ, -- ינוריעה ןגב םג

 אל ךילדר ריאמ .תחאכ תוניגנמו םילילמת ,םיריש

 הלעמו הניגנמ הזיא ול םזפמ היהש אלא ,םיוות עדי

 ,היהו .םיוות הל םושריש יונ ריאמ ינפב רחא התוא

 הניא. הניגנמהש ךילדרל ריעמ היה יונ ריאמ רשאכ

 התיה טא ,טא ."התוא הפית זא ,בוט, ול רמא ,"הפי

 ...ירמגל תרחא הניגנמ תשבגתמ

 ריאמ םויכ רפסמ ,"הצילטיבס,ה גוחל וכרד לע

 סדנרב רוספורפ לש ותצלמהב וילא ףרטצהש ,יונ

 : תינלופה היסנמיגב טנדוטסכ ריכה ותוא ,עדונה

 םישטשוטמ םה ,ריאמ רמוא ,םימי םתוא לע תונורכזה,

 ונלש תורזחה יכ ,אוה קר יל רוכזש המ .םימעמועמו

 -יפש בוחרב ,שריה ןורבה לש רפסה תיבב ומייקתה
 םוקמב םילכוא ,םידומילה ירחא םשל םיאב ונייה .הנלט

 ,תורזחה םויק ךות םיהושו ונתיא ונאבהש לכואה תא
 ."הלילב תרחואמ העש דע

 ריאמ היה תאזה תוליעפה לכב היחה חורה ,רומאכ

 -- םירזוע רפסמ לש הרובח -- ודי לעו ,רפייל-ךילדר
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 ..תאש רתיב הטלבתה םתנפתתשהו םתלועפש .םיברוקמ

 ריש וללכ ןהו "וינור, לש תנוכתמב ונכוה תוינכותה

 יונ--ןמיינ ריאמ לש ועוציבב .,ילקיסומ . יווילב םיר

 .,.םינוכרעמ ,(תינכתה .לש ילקיסומה להנמה םג .היהש)

 התנמ הקהלה לכ .דועו ,הלהקמ ,ולוס יריש ,םימולקיד

 תומוקממ ואב םיפתתשמה  .תונבו םינב --. שיא .40"כ
 רעונה, תורדתסהמ ,?הקבוריפש, .היסנמיגהמ :םינוש

 ,םיטלוב תונורשכ םתס ןכו ,םירחא תומוקממו  "ינויצה
 רחא םיידימתה וישופיחב םתוא הליג רפייל ריאמש

 .ולש תוינכתה עוציבל םיריעצ םייתונמא תוחוכ

 ריאמ דבלמ -- ויה ,םיטלובה םיפתתשמה ןיב

 הטימ ,גינה היתב :םיאבה םירבחה ,רבכ רכזוהש ,יונ

 -לס היצנוט ,גרוונורג המלש ,רדלוה היסול ,טרנזליה

 .(יונ ריאמו בד ר"ד לש םדודדןב) ןמיינ הבויס ,רטפ

 ,וללה תורושה בתוב ,גרבלזיו הקיאמ ,'ץיבוקבל היזור

 | | | .םירחאו

 בל תמושתבו תונדפקב ונכוה גוחה לש תוינכתה

 אלימש להקה דצמ תבהלנ הכרעהל וכז ףאו הבורמ
 .ולש תוינכתה תא גוחה גיצה סהב .תומלואה תא

 ידכמ קחרה םנמא הגרח הזה גוחה לש תוליעפה
 ,דחא שיא לש ותריצי םע התוהזל היהי רשפאש
 תאזה תכסמה לכב היחה חורה היה רפייל ריאמ ךא
 םיינשה ןיב דירפהל ןיא יכ דע ,עירכמ הכ היה וקלחו
 | .תחאכ םהינש לע סורפ רכיהה וותו

 סייוג ,תיצאנה הינמרגל היסור ןיב המחלמה ץורפב
 םימיב הפסנו יבשב לפנ אוה ,יטיבוסה אבצל ריאמ
 .ה.ב.צ.נ.ת .1941 תנש לש םירדוקה

 וינומ .ש | |

  גרוונורג לדנמ םחנמ
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 םילעפ בר שיאו תרכומ תומד היה גרוונורג לדומ 'ר =
 .הימולוק ריעה לש םיילכלכהו םיירוביצה םייחב
 -אלמ תיב ול היה ,הסנרפ יכרוצל ימוי"םויה וקוסיעב
 דבלמ .ריעב וגוסמ לודגה ,ןינב-תוחחפ תדובעל הכ
 תודובעב ןלבקו לזרב יכרצל רחסמ תיב לעב היה תאז
 לזרבה תליסמב הבכרה תודובעב דוחיב ,תויתלשממ
 .ןיטאינס -- בובלסינטס -- הימולוק ריצה לש

 םעטמ ךמסומ היה ,ןיטינומ לעב עוצקמ שיאכ
 הניחבמ ךימסהלו םיכינחל םירושא תתל תונוטלשה
 ןכ .םיימצע םילעפמ חותפל וצרש םישנא תיעוצקמ

 -אלמה ילעב לש לודגה ןוגראב םילעפ בר ןקסע היה

 :הליהקה תצעומב :תודסומ הברהב רבחו ריעב הכ

 -רפואוקח קנבב ,תינויצה תורדתסהב ,ןוכסיחל קנבב
 .דועו ,"םילוח רוקיב. ,"םיצורח די, יביט

 'ר היה ,רוביצב עדונ שיא ותויה ףא לע ,םלואו
 .ודיקפת יולימב רוסמו ןדקש ,ויתוכילהב עונצ לדנמ
 ויתורש ללגב ,ןיריכמ לכ בלב רומש ךורבה ורכז
 הרזעהו תושעל גהנש תובוטה רקיעבו םיירוביצה
 .תגשמ התיה ודיש לככ שיגמ היהש

 םהמ ,הפנע החפשמ ךניחו לדיג חוורמה ותיבב
 רוח הדוהי ,םהיניב רוכבה .הצרא ולעש םינב השולש
 תורשע ךשמב דבע ,1922 תנשב הצרא הלע ,ןיר

 םידיקפתב ןהיכו ,ירוביצהו יתורדתסהה קשמב םינשב
 לש יללכה להנמכ ,רתיח ןיב ,תוירחא יבר ,םיירוביצ

 ,לארשי קנב לש תצעימה הדעווה ר"וי ,"לקח ןיכי,
 -ולוק תדילי ,לדניפש תיבמ ,הדליתמ ותשא .דועו
 -קחל הטלוקפב תואלקחל ינקלוו ןוכמב הצרמ ,הימ
 לאומש 'ר ,ינשה ןבה .תירבעה הטיסרבינואה לש תואל

 הנש םישולשמ רתוי רחאל ,הנויצ-סנב רטפנ ,ל"ז ןרוג
 ,םייחל לדבי ריעצה ןבה .ץראב- הליעפ הדובע לש
 .תובוחרבו ביבא-לתב םייניש אפרמ ,גרוונורג לארשי

 .ג .ל
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 רכאז ריאמ

 "תה ,"היצריאמ, -- הביח ךרד ארקנש ,רכאז ריאמ =

 רשב קפיסש ,בצק -- וקוסיעו ,הקסנמטה 'חרב ררוג

 םדא היה אוה .ירטסואה אבצה לש תודיחי הלא יאל

 תבשב שבחש םימש ארי ,קודא ידוהי םגו דימא

 ."ןתפק, שבלו "למיירטש,

 םירשכומ םלוכ ,תחא תבו םינב השימח ויה רכאזל

 "רוחש -- םהמ דחא לע) םיננוחמו םיליכשמ .םיחלצומו

 .(הז רפסב תדרפנ המישר האר ,רחס
 תוליעפל הקיז רכאז ריאמ הליג וינב םע דחיב

 אוה .הכרד תישארב דוע התיה העונתה רשאכ ,תינויצ

 -סואה טנמלרפל תוריחבה תכרעמב ליעפ לבח חקל

 עיגהב .ןוהט עשוהי ר"ד ברה לש ותריחב ןעמל ,ירט

 ולש תוריחבה םואנ תא תאשל הימולוקל ןוהט ריד

 לע וינבו רכאז ריאמ ורמש ,ןוכסיחה תפוק םלואב

 תגלפמ םעטמ תירשפא תולכנתה ינפמ הפיסאה

 .ס.פ.פה
 המישמו ,תורחא תוינויצ תופיסא לע םג ונגה םה

 .ג יל

 הול

 אוה ימ תאו הימולוקב ןופלד השמ תא ריכה אל ימ

 !זריכה אל
 עגושמה ,ירוביצ ןקסע לש ןקויד ,תינוגסס תומד

 ושאר עוקשו ליעפ ;ללכה יניינעל תורסמתהה רבדל

 ."לכב ודיש, שיא ,תירוביצה היישעה תחלקב ובורו

 םייקל םיכירצ .הזה גשומה לש רתויב יבויחה ןבומב

 ימ ,ןגראי ימ ,תינויצה תורדתסהה םעטמ עצבמ הזיא

 ? ןופלד הל'השמ אל םא -- םאתי ,רידסי ,ןיכי
 תפוק, םלואב תינויצ הפיסאל תושר לבקל םיצור

 ןבומכ -- יזוחמה להנימל םיחלוש ימ תא ,"ןוכסיחה

 .ןופלד תא

 ,םידיקפהו םירסימוקה ,םש והוריכה םלוכ ירה

 ?אל ימו

 -זהלו ,םאונ םיכירצ הפיסאל .יגס אל ןוישרב לבא

 ,תיתונמא תינכותל גואדל ,ןונזמ ןיכהלו ,להק ןימ

 ,ןויקנ ילעופ וליפא ,לכה ,לכה ,םיאקיסומ ,תרומזת

 לע לטומ תאז לכ -- השעמ רחאל םלואב ולפטיש

 ,בירעמל החנמ ןיב ומכ ,םייתניבו .ןופלד הל'השמ

 ףלוה ימו .ידוהיה ןותיעל ישאר ךרוע םג שמשמ אוה

 :תוביס יתש לשב עבק חרואב םמצע לע ולטנ וז

 םייולת יתלב -- תינשו ,םיקזח םלוכ ויה -- תישאר

 רכאז .מ היה .תאז םע .בל יצימאו שיאמ םתסנרפב

 ונובשח לע םעפ ןימזה רשאכ ,הרקמ רוכזו דיסח

 תוהשל אבש בוסוקמ יברה תא עיסהל ידכ ,הרכרכ

 .ותינסכאל דע תבכרה תנחתמ -- הימולוקב

 ועיפוה םה .םיילקיסומ דואמ ויה ריאמ לש וידלי

 "יןלה, גוחב לבח וחקלו םיטרצנוקב תובורק םיתעל

 רכאז ריאמ לש ותחפשמ .ריעב תויביטרופס תודוגאבו

 -רעב התנומאבו הרשויב ,םייחב הכרד תונכב הנייפוא

 םנמאו .שפנו בלב םינויצ ויה םה .םהב ולגידש םיכ

 היצריאמש דועב ,הצרא ולע תוחאהו םינב עברא

 ראשו ,ישימחה ןבה .תולעל וכז אל -- דחא ןבו ומצע

 לכ םע דחיב ,האושב ופסנ הבורקה החפשמה ינב

 .ריעה ישודק

 .ה.ב.צ.נ,ת
 .ה .ו

 ןופלד

 ותוא ריכה אל ימ -- ןופלד הל'השמ
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 ןיינע הזיא שי הפו ,הרוזנצל םיירטה תונוילגה םע
 דורת ףוסיאל רושיא תלבק -- םשו ,תיללכה העיבתל

 ואבש םיצולחל הדובע תגשהו ,העונתה ןעמל תומ
 -- םלוכ לעו !1 ןופלד אל םא ימ ,ימ -- "הרשכה,ל

 םעונ ,בוט רבס לעב ,והומכ ןיאמ תוכילה טושפו ונע
 עפושו היישע תוודח רודח ;תשבוכ תוביבחו תוכילה
 .תיממע תויסיסע

 רבוע עבטמ ושענש תוצלהל אשונ שמיש םעפ אל

 רלופ,ה תריציב ףתתשמ ומצע אוה רשאכ ,רחוסל

 ודיקפת לע ריעב ךליה רופיס .וילע יפרגויבה "רולק
 ירטוש תא וליפא קיחצהש ,יאמל ןושארב דחוימה

 :החיהש השעמו .רבסה ירימחמו םינפ ישקונ ,תוכלמה
 רוסאל םיינלופה תונוטלשה וגהנ יאמל ןושארה ינפל

 השמ לש ויחא .תוילאמש תוגלפמל וכייתשהש םישנא
 ינפל דחא הלילו -- "ןויצ ילעופ, לש רבח היה ןופלד
 ןשיש ןוויכ .ורצעל הרטשמה האב יאמל ןושארה

 ,הל'השמל ךשוחב ולפטנ ,דחא רדחב ויחא םע דחיב

 ןמריוש הי

 ךשוחב היה השקו םימואת ויה ויחאו אוהש דוע המ
 ,ולטלטל ולחה םירטושה רשאכ ,היהו .םהיניב ןיחבהל

 לע ועיבצהבו !ינממ םיצור םתא המ :םתמועל קעז
 ...!["?"ינא אל הזש םיאור אל םתא םאה, :רמא ,ויחא
 ךילוהו "םיפנכ, לביק ןיינעהו קוחצב וצרפ םירטושה
 .התצק דע ריעה הצקמ לוקה תא

 ןופלדש ,תינויצה תורדתסהב ינוגרא רבד היה אל
 םיכירצו לארשי ץראמ םיחרוא ואב .וב לפיט אל

 דוסיה ןרקל המרתה ןגראל םיצור -- םנוסכאל גואדל
 ןתנ אב ,םימיל .ןופלדל -- םינופ ימל ,תמיקה ןרק וא
 גאדי ימ -- רגרב הרש -- ותיער םע יקצירטסיב
 -- ?ץיבורוה היסונ לש תיטרפ הרידב םתוא ןסכאל

 !ןופלד ,ןבומכ

 היהש המ לכ טרפלמ העיריה הרצק .דועו ,דועו

 אל ורכזש ,הישותהו םילעפה בר הז שיאב רושק

 .שומי

 פורט לטומ

 "חה רשאב ,תונזחל הזע הייטנ התיה פורט לטומל

 .הז חטשב לודג "ןיבמ, אוחש הרכהה תא וב וריד
 ירה ,לודגה תסנכה תיבב שדח ןזח עיפוה רשאכ ,היהו

 לטומל ביבסמ םיצבקתמ ויה ,הביתה ינפל רבעש רחאל

 דמעומה לע ותעד תא עומשל ידכ ,םינרקס לש גוח
 לא ודי ףכ תא םירמ ,שדוקב וכרדכ ,לטומו .שדחה
 ויעמוש גוח תא ריאשמ ,רבד ורמוא םרטבו חצמה
 .ויפ אצומל הייפיצ אלמ .ךלוהו רבוג חתמב

 םירבד יאצחב ותעד תא הווחמ היה וז הדמע רחאל

 רסחה תא םילשהל רבכ ועדי ויעדוימ ךא ,םיזמרבו

 .ויתורעהמ תושורדה תונקסמה תא קיסהלו

 ורשוהש תוניגנמה לש םירבחמה בור תא עדי לטומ
 היה ;רישב חתופ היה צ"שהש תמיא לכו םינזחה י"ע
 וגהנמכ ,ןיחלמה לש ומש תא ויעמושל רשבמ לטומ
 ..ךורבמ איה וז הליפת :ןוגכ ,רוציקה ךרד לע --
 -ייז, לשמ אוח ןוגינה וא :רוש ךורבל איה הנווכהו
 .'וכו ,רנבור לדייז תאמ אוהש ועדי זא -- "הלד

 דחה חטשב ורבדל ךא ,ימשר דמעמ לכ ול היה אל
 יכ ,םישחלתמ ויה ןזואל הפמ .בר לקשמ חיה תונז
 םניא םירחאו םפיזננז ,רכייט ןועמש 'ר -- םיאבגה
 לטומ לש ותעד תא ועמשי דוע לכ ,ןזח יבגל םיעירכמ

 להק ברקב ירלופופ דואמ היה אוהש ינפמ ,פורט

 .םיללפתמה

 הרב לטומ לש ןזחה

 לטומב רושקה ,דואמ רעצמ הרקמ הרק םימיל

 ."זרכמ, ןיעמכ ואיצוהו ןזח ושפיח הימולוקב :פורט
 ןויסנ רותב שקיבש ריעצ שיא היה םידמעומה ןיב
 שיש רבתסהו ול ןתינ ושקובמ .הביתה ינפל רובעל
 תוילרטאיתל וטנ וינוניגו ותעפוה לבא ,הפי לוק ול

 פורט לטומ לצא ,םרב .םיסוסיה ררועש רבד ,העמק
 -ניב .תובהלתהב וידי לע ךמתנו אקווד ןח אצמ אוה
 ןויסנה תפוקת תא רבועכ ללפתהל ךישמה אוה םית
 לטומ לצא בשי הזה ןמזח לכו -- הערכה םרטב --
 ריכה הכו הכ ןיב .תונוזמ ולצא לכאו ותיבב פורט

 דותל בורקב ךפהייש םייוביסה לכ ויהו ויתונבמ תחא
 לבקתהל וייוכיסש העשב אקווד ךא .הימולוק בש
 ילבמ ,ימואתפ ןפואב םלענ אוה ,םיבורק הכ ויה ןזחכ
 לע בר רעצ אלמנ לטומ .תובקע לכ וירחא ריאשהל

 לשב עגפנ אל אוה תירוביצ הניחבמ ךא ,ןיינעה לכ
 פורט לטומו תירקמ הנואתכ תאז ולביק םלוכ .ךכ
 .דימת היהש יפכ ירלופופ ראשנ
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 "יחומ אנ ריבבי - רוויעה הנוח

 תעבגמ ,םיטפורמ םידגב שובל ,הזר ,המוק ךומנ

 ,בקע תופשפושמ תויאצח םילענ לוענ ,הנשונ הנשי

 וידי לע םיבובז תסיפתל םיקיבד םיטרס רורצ םע

 ,תוקריה קושב "רעדנילב רעד הנוח.  בבותסמ היה --

 אנ ריפפ, :הנושמ ןוגינ ןימב ותרוחס לע זירכמו

 ."ריפפ -- .יחומ

 רינל התטנ ולש "ןומזפה, לש הפיסהש דועב לבא

 ,רופכ םוי תוליפת לש ןווגב הלוהמ .תצקמב תיריל המ

 ןיעכ ,תיטמרד החיתפב -- הנייפוא התליחתש ירה

 .ידכב אלו -- רידא ודנ'צשרק

 -ובקה הניגנמה תעמשהב ומצע תא ליבגה אל הנוח

 הל קינעהש אלא ,אדירג "יעוצקמ, ךרוצל ,ולש הע

 המוק לעב היהש יפל .דואמ "ירוקמ,,ו ףסונ שומיש
 יתלבו האורש דחאכ ומצע םישל היה לוכי ,הריעז

 תמאה ."דיצ,ל ברואו ויתוביבס ינפ לע ףיקשמ ,הארנ
 ידכ בר ןמז זבזבל ךרצנ אל אוהש ,רמאיהל תנתינ
 יפכ ,בר עפשב ול ופיצ תויונמדזהה יכ ,ףרטל רחשל
 ,בלח ,תוריפ ,תוקרי -- בוט לכב עפושמ היה קושהש

 בלחה תרכומ רשאכ ,היהו .דועו ,דועו ,תנמש ,םיציב

 ,ןבלה לזונה תא ריסה ךותל דכהמ קוידב תגזומ קושב
 ריפפ" הרידא החווצב חתופו םש יאמ "הנוח, חיגמ
 .'וגו ...אנ

 דכה רשאכ ,ןומזפה תא רומגל קיפסה אל אוה
 לכהו תרכומה לש תולהובמה הידימ םילפונ ריסהו

 ,המוהמ המק ...קושה לש ףצורמה שרגמה לע ךפשנ
 רבכ היה ,וששואתה םלוכש דעו -- תולהקתה ,תוקעצ

 יא עלבנו הרגתה םוקממ הסרפ ק"ת קוחר "הנוח,
 .ןומהה ךותב םש

 בלח יכ עדי ,הנוח לש וגהונ תא ריכהש ימ ,םלוא

 .וילע םיבוהאה םיכרצמהמ אקווד ויה אל תנמש וא
 רוחסה, תולד תמחמ היה הז ירה ,הלא ןוגכב קסע םאו

 אקווד ול התיה תדחוימ השלוח .הזה םויב קושב "הר

 "צת,ב הכורא העש תוהשל לצעתה אל אוה ,םיציבל
 ךפהנ וב הזכש לולעת ןימ ותכחב תולעהל ידכ "תיפ
 ,דואמ טושפ !דציכה .היציב ..ל תוירט םיציב לס

 ,םיציבה תא רופסת (תרכומ) "התייוג.הש קר םיכחמ
 ,המדאה לע ןחינתו לסה ךותמ תחא ,תחא ןאיצות
 ודנ'צשרקה םע "הנוח, ץצ זא וא .הלילח רזוחו

 םיציבה לכו "וגו "..!אנ ריפפ, -- ולש םסרופמה
 תכובסת תררועמה ,תחא "תכסמ,ל דימ תוגזמתמ

 עורפ קוחצו .הזמ תוללקו תוללי-תוקעז-תוקעצ ,המלש
 ודגנכ ונגראתה ,םימיל .הזמ -- זלוע ףוספסא לש

 -זא העמשנ ,עיפומ היהש תמיא לכו ,קושב תורכומה
 אבה לכמ וילע תוליטמ ויה ןה זאו -- תינלוק הרה
 ,בורכ ,םינופפלמ ,הצחמל תובוקר תוינבגע :דיל

 ךישמה אוהו וגהנממ וניש אל הלא לכ ,םלוא .דועו

 .שדוקב וכרדכ האלה

 היהו ןושאר םויב ליחתה "הנוח, לש ותדובע עובש
 ותיבל הנפ זא -- ברע תונפל ישש םויב םייתסמ
 .םינשה לכ ררוגתה הב ,ןי'זינצפל דע לגרב ךלהו
 -- ףרוחבו םיבובזל ריינ ,רומאכ ,רכומ היה ץיקב

 --היח ותקוסעת רקיע םלוא .הצחמל םיירט םינומיל

 -ימ עדי םא קפס יתימאה ומש תא ."יחומ אנ ריפפ,

 דוק לש ףונהמ קלחכ ויה ותניגנמו ותומד ךא ,והש

 .תונורכזה רפסב חצנוי הכו הימול

 .ש .מ
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 ליתבשע

 -רתו הייפוא ,הדוחייו הנקויד ,הלש יווההו ריע לכ
 םהו שי .הלש םיסופיטהו תויומדה ,םישיאה ,התוב

 -ורתה םהיתולעמ תוכזב יתרבחה תולעמה םרגב םילוע

 םיטלבתמ םהש שיו ,הלענה םתוליעפ חוכמ וא תוימ

 םהישעמ וא גירחה םחרוא ןיגב חטשה ינפ לע םילועו

 םינינפה ןתואכ םיקרוב םה ןיא .תומכסוממ םינושה
 רכינו טלוב אוהש ,הנוש הכ םעבצ ךא ,תזורחמב
 .םרוד ינב לש יתרבחה םקרימב דימת

 הנוכ םהמ דחאו -- הלאכ םיסופיט ויה ונריעב םג

 -חתהל השק יתימאה ומש רחא .'ירוכיש ליתבש,, םשב
 ומויק תעב םג יכ ,הלא תורוש תביתכ תעב ,םויכ תוק
 יפל רשא דבלמ רחא םשב וריכה והשימ םא קפס

 .וב קבדש יוניכה

 -מל ךפהש ,היניטוא ידיסח לצא היה גהנמ ,ינרכוז
 רמגב םילוע ויה תרצע ינימש םויב :םינש תבר תרוס
 ל"ז גרבזיירק השמ 'רל זיולקה יללפתמ לכ הליפתה
 .תיגיגח הדועסב םיכורע תונחלוש דיל םש םידבכתמו
 ,רוכיש ליתבש לש ומוקמ םג דקפנ אל הז דמעמב
 דיל םלועמ בסה אל םיחרואה ראשל דוגינב רשא

 ןחלושל שגינ ,םירדחה לכב רבוע היה אלא ,ןחלושה
 שיגהל םיגאוד רבכ ויהש ש"ייה תויסוכ תא ןקורמו
 הכפה וז תיתרוסמ הביסמב ליתבש לש ותומד ,ול

 רוכיש

 לש ותעד לע הלע אלו הנממ דרפנ יתלב קלחל רבכ
 ףא לע ,םיחרוא תסנכה תווצמ וב גוהנל אלש שיא

 .ןיאדוהי ןירבוג לע ךכ לכ לבוקמ אלה וחרוא

 ןב רפסמ "רוכיש ליתבש, לש ויללעמו ויתוכילה לע
 :רומאל ,"םירע םיתש, ורפסב רטכש ךונח 'ר ,ונריע

 -שכ .םינוקיתב ןייטצה דוחיבו ,היה טייח הז ליתבש,

 היהש ריכהל היה רשפא יא ,דגב יבג לע יאלט חינה
 ותיב ינב תא סנרפל וז הכאלמב היה לוכיו ,ערק ןאכ
 .טול לש ותמשנמ ץוציג היה ותמשנב .לבא ,דובכב

 ,ליתבש :ותוא וחיכוה םישנא רשאכ .החמש לכב התשו
 התיה ? ךתכאלמב לשרתמ התא עודמו ,ךנה טייח ירה

 טשיג -- סנוא ןיא תדכ היתשה, :ויפב תחא הבושת
 הלמל הלופכ תועמשמ תעדונ שידייב) "...טיינעג

 .(סונאל ,ץלאל .2 ,רופתל .1 :"טיינעג,,

 ךא ,ןהל גואדל ךירצ היהו תונב הברה ויה ליתבשל
 רמ לע .תננוקמ התיהש ותשא לע לטומ היה הז לכ

 ןכ ,תוירבה ךרדמ גרח וייח חרואש םשכו .הלרוג

 דחאב .תויגרטו תוליגר יתלב תוביסנב וימי ץק היה
 הארנכו ,טורפה רהנ לע רשגל ךומסב עלקנ םימיה

 םיבר .עבטו םימה ךותל לפנ אוה .יותש םג היהש
 קלח התיהש תיסופיט תומדכו םדאכ וילע ורעטצה

 .ריעה לש הפונמ דרפנ יתלב
 .ה

 יאטוט היטנו לאומש

 .ג .ל

 םהרבא, לש גגה תיילעב הררוגתה "הנטיר, בוחרב

 היסנ ,לאומש 'ר -- הנימב תדחוימ החפשמ "רכלסוי
 עוסנל גהנ ,בהלנ יבו'צידיז דיסח היה לעבה .םהידליו

 איצומ היה ויתועסמ ידכ ךותו ולש יברל הנשב םימעפ
 -יסח םידגב שובל ,דואמ קודא היה אוה .ותסנרפ תא

 ,הרותדןב םג היה -- תוירבה וילע ודיעהש יפכו םייד

 עיגמ היה הנשב םימעפ קר .תויהל הצר אל דמלמ ךא

 -- !המ םוש לע -- חספל .תוכוסלו חספל -- התיבה
 גואדל תנמ לע ,תוכוסלו "הרומש הצמ, ןיפהל ידכ
 .ףרוחל הקסה יצעל

 ןינמ -- ומש

 ךלה רשאכ .תיניארקוא אלו תינלופ עדי אל אוה

 -הל ןאל -- ייוגה רכומה ולאש ,םיצע תונקל קושל

 היהו יוגל ריבסהל עדי אל לאומש 'ר ,םרב .םאיב
 הדיחיה הלמב ושמתשהב העיסנה ןוויכל וידיב הארמ

 ןיבהל היה השק וז ךרדבו ,ליאוה ."ייטוט,, -- עדיש
 -- ןוויכל םעפ ידמ לאשו רכומה רזח ,עוסנל דציכ

 ןאכמ ,"ייטוט, ,"ייטוט, :הבושתה תא בוש לבקמו

 ."ייטוט, יוניכה לאומש 'רל קבדנש
 תיבהמ רדענ הלעבש ןמזה יקרפב הגהנ ,היסנ ,ותשא
 -- תותרשמו םימ יבאוש ,םינולגע ,םיינע-ינב דמלל

 ףיעצ תשבול ,תפקשוממ ,הנמש השא וז התיה ,'ב"'א

 .תררגנ הטימ לשכ לוק לעב ,ףרוחבו ץיקב ךוראו םח
 תא תלשונ התיה ,התיבה רזח לאומש 'ר רשאכ היהו

 -של קר הפצמו התיב תלד תא תחתופ ,דיב אטאטמה
 וצרח תונושארה ויתולמ .חיוורה אוה המכ ונממ עומ
 רמא םא :הביבסה לכבו תיבב בצמה תא השעמל

 תחא דיב אטאטמה תא היסנ הלטנ ,בוט חיוורהש

 הליחתמו היינשה הדיב לאומש 'ר לש ועורזב תזחואו
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 םוקמב ףסאתמ היה דימ .תולוק ילוקב רישלו דוקרל

 ,םיפות םע םידחא ,םיטוטאז ,םירוחב .םינכש ,ףוספסא

 .םיינזא שירחמ שערב םיללוחמו םירש

 הידוד, םשב דחא ידוהי םג ררוגתה הזה תיבב

 םיסופיט

 הובגה למיירטשה לשב וב קבד ויוניכש "קידופס

 .תבו םינב ינשל בא ,יבוסוק דיסח היה אוה .שבחש

 ,תוכורא תועורזו תרטוטח לעב ,לשחנ היה דחא ןב

 החומ היה םא .תויקנע םידי תופכ םע ,תוליגר יתלב

 אוה ףאו ,תוצוחב םימעור םימער וליאכ הז היה ,ףכ

 ייייטוט,, תחפשמ ביבס םיזלועה תלהקמל ףרטצמ היה

 ...םלוע אלמ ותרובגו וחוכש וקלח תא תחלקל םרותו

 ! "םידוהיל, ןוששו החמש םש היה ,רבד לש ורוציק

 ,והצק דע הצקהמ תינתשמ התיה וז הנומת ,םלואו

 .חלורה אלש ותשאל רשבמ היה לאומש 'ר רשאכ

 תוללק החירפמ ,הינפ תא הפיעזמ היסנ התיה דימ

 ריתסה ןכיה !ןלזג "!קדייל,, חסונב -- םימשה בל דע

 םישנא בוש ופסאתה ,תוחווצה עמשל !!ףסכה תא

 היסנ רשאכ .המה םג םיקעוצ ,םינכשה םיתבה לכמ

 ,הרטשמ האב ,הלש אטאטמב הלעב תא "תדבכמ,

 היה הז לכ ."םילגרה לע, בוחרה לכ ,המוהמ ,שער

 קילדהל אב בוחרב הרואתה לעש שיאהש דע ךשמנ

 לאומש 'ר ,בוחרה לכ קתתשמ זא קר .זגה יסנפ תא
 רשמה תא דמלל תרזוח היסנו יברל וכרדב בוש אצוי
 .'בד'א תות





 לווה

 רולקלופו





 םינולגעו םימ יבאוש

 -ארב ןיידע ויה םירשעה האמה לש הקינכטה יגשיה

 לע היה "ריקהמ,, םימ איצוהל םוקמבו ,םתולגתה תיש

 פו תואלת תבר החריט -- חורטלו לומעל תוירבה

 .דעוימה ומוקמל עיגה ינויחה לזחנהש דע ,ךרד ילות

 םוגלל "םייח םימ, םתס וא לושיבה ריס הז םא ןיב

 .ןואמיצה תא תוורל ידכ

 הגאדהש םידחוימ םישנא הלא ויה ,תמאה ןעמל

 רש םה אלה -- םהילע תלטומ התיה םימה תקפסאל

 .םייעוצקמה םימה יבא

 םע םיבאושה ,המה םיעיגמ ויה ,ררחשה עיצפהב

 תינוריעה ראבה לש הביאשה רוקמ לא םהיתויבח

 תא םיקשמ ,("הווקרצ,) תיניארקואה היסנכה ירוחאמ

 תא םיליבומ ,רחא .תיבחה יולימל םישגינו םהיסוס

 .ךחא "רציירק,ב םידכ ינש םירכומו תובוחרב םימה

 הלאל .תשק תרזעב םיילד יאשונ םג ויה ,םדבלמ

 םיתבב הינשה המוקל םימה תאבה לש ןורתיח םג עדונ

 .ריעה זכרמבש םילודגה

 הפיוש יוביכל תווחת

 תולגעה ילעב -- םימה יבאושל עדונ םורח תועשב
 עייסל םיצר ויה ,ריעב הקילד ץורפב יכ ,ףסונ דיקפת

 -חת תופוכת וכרענ ךכ ךות .םתכאלמב שאה יבכמל

 םוקמ לא ןושאר עיגי ימ -- םינולגעה ןיב תויור

 עיגהש ןולגעל קינעהל הגהנ היריעהש ינפמ ,הפירשה

 המליש םירחאלש דועב ,תונורק 5 לש ךס -- ןושאר
 גהונה רתונ םירטשמה ףולחב םג .תחא הנורק קר

 "םיבוהז, ומלוש -- תונורקה םוקמבש אלא ,ףירעתהו

 .(יטולז)

 לש תויושרה לצא םיגוק םינולגעה ויה םיסוסה תא
 "הציבוגרת,,ה שרגמב ,דיריה ימיב ,םיזרכמ י"ע ,אבצה
 םיתעל ושחרתה הז עקר לע .טורפה לע רשגה דיל

 .םיעשעשמ תוזחמ

 ,םייוסמ רטשמו רדסל םינש ךשמב ולגרוהש םיסוסה

 תמיא לכ םהלש רבעה ימיל "היגלטסונ, םילגמ ויה

 ימי תא םהל וריכזהש תותואו םינממסב ולקתנש

 -יאמ תרזוח םישרפ תגולפ רשאכ ,היהו .וללה רהוזה

 ,הרצוצחב העיקת ךות ריעה תובוחרב תרבועו םינומ

 יייעוצקמ ,, םימ אשונ

 התיה רשא ,הרצוצחה תעיקת עמשל .םיסוסה ושגרתה

 ריאה רחאל) הרועשה תלבק תא דימת םהל תרשבמ

 הרושבל רתויב ץרמנה ןפואב םואתפ ועגעגתה ,(םינומ

 .רתויב יטמארד יוטיב ךכל ונתנו תאזה תילקיסומה

 םע תולגעה תא וכפה ,לוהצל ,ללותשהל וליחתה םה
 ..חמש היהו בוחרה תא ופיצה םימה ,תויבחה

 ידימ ןירשימב אל -- םינולגעה ושכר םיסוסה תא

 רימל םיסוס ירחוסו םיכוותמ תועצמאב אלא ,אבצה

 אל םהו הז חטשב "הקזח, רבכ םהל התיהש ,םהינ

 ךרד וקסעש הלא ןיב .םירחאל לגר תסירד וב ונתנ

 ,רלאש והיעשי בד ,ןריווצ :ויה ,ליעלכ םיסוסב עבק

 ,תויח הלות ,גרבנרינ שרה ,רצייווש ,ןרוק ,רגנל שרה
 ...אפ ילאו (רביוט רד) הנוי

 ג 9
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 רורב .י .א

 תודיח ,תוחידב ,םיקחשמ

 דוחיב ,העונת יקחשמ םידליה לככ ובהא רדחה ידלי
 תוטועפה .םידומילה לספס לע תעגימ הבישי ירחא

 עמוש סוסה .םויה דע גוהנכ ןולגעו סוסב וקחיש
 םשכ ,שידיי ןיבמ וניאו םייוגה ןושל תא קר ןבומכ
 םיעמוש המהבו היח לכו ריזחהו לותחהו בלכה םגש
 -געהו וכרדכ סוסה להצי ,ןכבו .םילרעה לש םנושל קר
 .קחשמ אוה -- ובכורו סוס םג .תייוג וילא רבדי ןול

 ,עברא לע סוסה ךלי זא םיפתתשמה םה םיינש םא
 וינתמב זחאיו ווג תא סוסה ףוכי ירה ,השולש םאו
 הלעי בכורהו דחא סוסל ופרטצי םהינשו רבח לש

 ,ויפתכ לע ורבח תא אשונ דלישכ .ףופכה וגה לע
 .הריכמל עצומה חמק קש אוה אשינהו לבס והירה
 ."הנקי ימ חמק קש, :הזרכה ףא ךכל הוולתמ םימעפל

 ךיז, -- דנדנתהל םידליה ויה םיליגר תונמדזה לכב
 םעפו םילבח לש -- הקנדיוה א -- הדנדנ םעפ ."ןדיוה

 .תורוק לע וא תיבח לע ותיעצמאב חנוהש שרק לע
 -פוק-שאדיוה, םילמב דודיע םיפיסומ ויה תוטועפל

 .הרותה תאירק תעשב ףא הדנדנב ונסאמ אל ."שאל
 תאצל הווצמ-רב ליג ינפלש םידליה ונייה םיליגר
 .ונידיב וחימ אל ונירוהו הצוחה האירקה תעשב

 - וילע םיקלחתמ ונייה יקנו קלח שרק אצמנ םא

 ךרוע אבא היה ,םימעפל ."טיירב א ףיוא ן'צילג ךיז,
 ,ונתנתוכב קר ונדועב ,וקובב תבשב הז קחשמ ונל

 ..םירוהל היה יאדכ אל םייסנכמה לע קילחהל יכ

 וספתנ םיקרפל קרו תורענל ןיינע ויה לגעמב םידוקיר
 םידלי םימעפל וסינ םירפכבו תורייעב .םירענ םג םהל

 .םיצקשה ישעמכ םהידי לע תכלל

 תועש .םידליה יניע תא ןבומכ וכשמ ויליגרתו אבצה
 המת הביתכב ידי תא ןמאל יתלוכי ןהבש ,תוטעמ אל
 -סהב יתלטיב ,יריע ינב יניעב םלשומ שיאל תויהלו
 דחא .םילייחב אופיא ונקחיש .םילייח ידודגב ילכת
 ונייה קוחצב) לבודלפל וא לארופרוקל הנמתנ םירבחה
 םירענה לע דקפו (סוסה בנז -- לדוסדרפ :םירמוא
 ומיש, (טכא טבאה) ךאט"באה :יאבצה דוקיפה חסונב
 ,הנימי -- "שראמ ,סטרווראפ ,סקניל ,סטכר ,"בל
 .'וכו דועצ המידק ,הלאמש

 םיבנג .ונילע ויה תוביבח התלועפו הרטשמה םג

 רטושהש ןבומכו ,רהוסה תיבל ואבוהו וספתנ םינלזגו
 לדתשה רטושה דיקפת לעבו תידוהי אלו תייוג רבדמ
 .ונעדי תוטעמ םילמ קר -- םייוגה ןושל תא תוקח?

 אוהש ומכ ונילע ביבח חיה םיאובחמב קחשמה
 -- "תרוויעה הרפ,ה םג ןכו םויכ םידליה לע ביבח

 תחפטמב רענ לש ויניע תא םירשוק ."הוק הדנילב יד,

 רוויע הרפ,ל ךפה שפתנה .רדחבש דלי שופתל וילעו
 'תרוויע הרפ,  תויחל םיכסה אל רענ םושש ןבומ ."תר
 היה הלרגהה רדס .םילירגמ ויה -- ןכבו ,הנושאר

 קוספה היה ביבח .הליפתהמ והשלכ קוספ ידי לע
 "םלועה דע ..ךתלחנ תא ךרבו ךמע תא העישוה,

 הל'יכדרמ : ןוגכ ,םלוג יוניכב שפתנש דליה םש ופיסוהו

 דכמ ,תחפטמה הצקב רשק םירשוק ויה םימעפל .םלוג

 רשקה תא ךשמש דליהו דיב תווצקה עברא תא םיסינ

 .ספתנ
 :יתחכש ומש תאש קחשמ אוה תרוויעה הרפל המוד

 םעפב םעפ ידמו תוניפ עבראב םיבצינ םידלי העברא
 רדחב ךלהתמ ישימח דלי .םהיניב םמוקמ תא ופילחי

 ימ .םיפילחה תעשב הניפב םוקמ ול סופתל לדתשמו
 םוקמ ול אוצמל לדתשיו בבותסי םוקמ ילב ראשנש
 לש ורדחב ונילע ביבח קחשמ הז היה .אבה ףוליחב
 .ס'החמש לאומש 'ר

 רה ןוצרב חרקה לע םיקלחתמ ויה םירצונה ירענ

 רוה ןוצרב אלש הלא םיצקש ישעמ ונישע ונא ,םהיר
 רהנל הרותה תאירק תעשב ונייה םיאצוי רפכב .וניר

 יקחשמב םגש ןבומ .ונתליפת םוקמל ךומסה אופקה
 םימרוזה םימב .רפכב אלו ריעב אל ונלחב אל גלש

 רמולכ ,"תונחט,, ונל ונקתה םיכרדה ידצבש ןיחישב
 .ריצ לע םיבבוס םינטק םילגלג

 רותפכ רענ לטונ .תוזירזו שוחינ יקחשמ םג ויה
 םיבשוי וירבח .וידי תופכ ןיב וקיזחמו ןיערג וא
 דפכה לעב רענה רבוע .וזל וז תוקדוהמ םהידי תופכו
 םהמ דחאל .וירבח תופכ לע ויתופכ תא םשו רות
 לע .םירחאל הארנ רבדהש ילבמ רותפכה תא לשלש

 ,והלג םא .רותפכה ימ ידיב שחנל לטוה םידליה דחא
 קחשמ .ומוקמ תא אלמל חרכוה ורבחו לספסב בשי
 .הריסמ רמולכ ,"ךילרבגנייא; ארקנ הז

 הזיא -- ץיז ןיא ךיז טמענ -- וחומב עבוק דלי

 רתוח ישילש דלי .םירבחה דחאל ומש תא הלגמו ץפח
 תומצמצמה תולאש ידי לע דוסה תא ויפמ איצוהל
 אוה םייח לעב ןוגכ ,ץפח ותוא הנמנ וילעש גוסה תא
 ."וכו ןבל ,רוחש ; לודג וא ןטק ;ןבא וא ץע ;אל וא
 םצמוצמ יכ ,הבשחמה לעב לש ודוס הלגתנ בור יפ לע
 .םידליה לש םמלוע היה
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 סידי תוזוירו

 תועבצא לש קחשמב התיה החיכש םיניע תזיחא

 תועבצא יתש ביטרמ חקיפ רענ .תושביו תובטרומ
 רחא .ןה תוחל האר :םימת דליל ןתוא הארמו וקורב

 וליאכ ושאר תואפ יפלכ הפוטח העונת השוע אוה ךכ

 תא ףילחמ אוה םייתניבו תועבצאה הצק תא בגנ

 ןיב .ןה תושבי האר :ורבחל ןתוא הארמו תועבצאה
 .תוחל בוש תועבצאהו העונת התוא לע רזוח אוה עגר

 ."ץנוק,, ותוא לע רוזחל עדוי וניאו ספות וניא םימתה

 קחשמה אוה דרזאהאהו תוזירזה ןיב לובגה לע
 תוצרא לכב םידוהיה ברקב ץופנ היהש ,םירותפכב

 קחשמב ףתתשמה דלי לכ .היתונכשו הנשיה ןילופ

 ,"ןיירא ןהוק ןיא, -- תופתושה ךותל רותפכ ןתונ

 ,הרשי הרושב הפצרה לע םירותפכה תא םירדסמ

 הרושה תא רותפכב הפצרה ינפ לע ףילצמ דחא להו

 תא בברעו עגפ .דיה תרזעב דדמנש עודי קחרממ

 .הרושל ורותפכ ףסונ עגפ אל ,ולש יהירה הרושה

 -צהל םיחונ םירותפכ ויה ."ןלונש, הארקנ הפלצהה

 םירותפכה רחסש ןבומ ."לירלונש א, וארקנ םהו ,הפל

 לוקש היה לירלונש לש וכרעו ,יקדרד ירדחב חרפ

 "צה אלש קחשמה ידיב תוכזה .םירותפכ המכ דגנכ

 אוהש רחא רותפכב "לירלונש,ה תא ול ףילחהל ,חיל

 "ךמע, לש ריע הימולוקב .הרושל ופיסוהל בייוחמ

 תויפונכ ויה ,הלילשל ןהו בויחל ןה ,ןבומה אולמב
 -פכ םידדוש םהש םהילע ורפיסש ,םינלבח םירענ לש

 הלאכ תורובח יתש לש ןהיתומש .םידלי ידגבמ םירות

 יד,ו (לואש םש לע) "ךילקילואש יד, :יל םירוכז

 רשפאש ,םיפורגא ילעב םינוירב ויה ריעב .''ךילקירומ

 וארקנ םה .ןבומכ חצרל ץוחמ -- תולבחל םרכשל היה

 ויהש יפ לע ףא ,(םינלופה םיחאה) "סיטרב הקסלופ,,
 .וב לזלזל ןיאש חוכ ויה תוריחב ימיב .םידוהי םלוכ
 ןושאר בלש וא ,יוקיח ויה םירענ תויפונכ ןתוא

 ."סיטרב הקסלופ ,ל

 לנפ לע העילק :םינפוא ינש ויה םיזוגאב קחשמב

 .יוטנ שרק ינפ לע לוגלג וא םירותפכב ומכ הפצרה

 וקחיש הכונחב .חספה ימיב לבוקמ היה םיזוגאה קחשמ

 הכז (באה ,םינ) 'ה וא 'נ לע ןוביבסה לפנ .ןוביבסב

 וילע היה (לטש ,ביג) 'ש וא 'ג לע לפנ ;בבוסמה
 .קחשמה תפוקל רותפכ וא הטורפ תתל

 םיפלק יקחשמ

 םירפסמ-יפלקב קחשמב רבכ ולחה הרשע תחא ינב

 םיפלקב םיקחשמה דחא ארקנ ןאכמ ,31 דע ועיגהש

 יכ ,םיפלקב דחא קחשמ ףא רכוז יניא .31 קחשמ

 קחשל אלש ץפח תטיקנב יתעבשנ םירשע ןב יתויהב

 יתודליב יתעדיש םיקחשמה לכו ידראזאה קחשמ םוש

 רודגו םינטק בל ךשמ דראזאהה .יבלמ וחכשנ ירוענבו

 לש ורדחב יתנלש העשב .םמלועמ םאיצוהל שיו םיל

 תולילב םיסנכתמ הז דמלמ לש וירבח ויה ,עודי דמלמ

 תולע דע וקחישו ,תוליל דוע ופיסוהש ןכתיו ,הכונח

 לע והשימל יתרפיסו יתנשב ינדרט הז קחשמ .רחשה
 .לוכיבכ "םימכח ידימלת,ל האנ היה אלש הז השעמ

 ומכ תוילאיול-יאל בשחנש רדחה ןמ דוסייולג הז היה
 אלא ירומ היה אלש -- דמלמהו ,םויכ בתכב תונישלמ

 -אה תוטועפ-יקחשמ .ילע םערתה -- יחא לש והרומ
 -- יגוז יתלב וא יגוז ,"רשנ וא רסיק, ויה םיידראז

 הטורפה לש דחא דצמ ."דרג וצ םינ ,רלדא רדוא רזיאק,
 הטורפה תא םילגלגמ .רשנ ינשה דצמו רסיקה תרוצ

 לטונ .לופית דצ הזיאל החלצהב שחינש ימ הב הכוזו

 ורבחו תעלד יניערג וא םינטק םיזוגא המכ ודיל דלי

 .אל וא רפסימה יגוז םא שחנמ

 תילגנאב עודיה ,לטב-לטא אוה ןוימדו תוזירז קחשמ

 30טתסמ" תינמרגבו (לותח שרע) 0868 6780616 םשב

 םימע ברקב ץופנ הז קחשימ .3סתסס6ת וא תנסה

 -קואהו םינלופה לצא .םייביטימירפו םיחתופמ ,םיבר
 -- יל עדונ אל םהיתונושלב ומשו ויתיאר אל םיניאר

 ןמ םידוהיה ואיבה םאה .היאר וניא "יתיאר אל, לבא

 השא םש ,לטא"תטמ ילוא) לטב-לטאה תא ברעמה
 ול וקקזנ אל םידלי ;תודלי קחשמ הז היה + (זורחל

 .טעמ אלא

 סיניכס לע

 בצינ ובהלש רלואב קחשמה היה ,םירענ קחשמ

 ירוחאל רלואה תא קרז קחשמה .תקה לע 90* תיווזב

 עקתי בהלהש התיה ותנווכו שרק וא לספס לע ודי
 תקח הבוג וא תועבצא רפסמב ודדמ ,ץעננ םא .ץעב
 ןכ םג הז היה תקה לע רלואה חנ םא .ץעל לעמ
 רותהו לשכנ עקתנ אלו לפנ םא קרו ,קחשמה תוכזל

 יוצמ היה רלוא .ותוזירז תא תוסנל ,ורבחל עיגה
 תינמרגב ארקנ ןכל ,לודג רענו שיא לכ לש וסיכב

 .(סיכ-ןיכס) "רסמנשט,
 אוה ותונמל שי גוס הזיאל עדוי יניאש רזומ קחשמ
 םילטונ .קאב ןיא ןליפש ךיז ,בגב תוכמב קחשמה

 ,יסו 'פ תומותסחו תוחותפה ןמיס תא וב םיאורו שמוח
 בותכש םעפ לכב .ןועמשל ינש ףד .ןבוארל ןושאר ףד
 ורבח תא הכמ והירה ,ןבואר לש ותוכזל תואהו 'פ
 וקלח "םיקחשמ,הו שי .ןועמשל ןכו ,תוכמ ךכו ךכ
 .ןועמשל ך"מס ,ןבוארל א"פ תויתואה תא םהיניב

 ."הנחט, תושעל רשפא םלדגב םימוד םירפס ינשמ

 לש וועש תחת דחא רפס לש ןוציחה רעש םיחינמ
 ,נשה רפסהמ ףד וילעו הז לש ףס ךכ רחאו ,ינשה
 .הזב הז םיברועמ םירפסה ינש לש םיפדהש ןפואב

 םיפדהו ת"יח תרוצב םירפסה ינש םימיקמ ךכ רחא
 ילגלג ולגלגתנ וליאכ הארנ רבדהו טאל-טאל םידרוי
 עונ-יאר תויח ינפל עונדיאר ןיעמ -- חמק תנחט

 .םלועב
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 טעמ עגמ קר היה עבטה ןמ םיקתונמה רדחה ידליל
 -- ודומל תא חכוש לותח םע קחשמה .םייח ילעב םע
 עגונה ןכו ,יוקל ונורכז רמולכ ,"רצק וחומ. לותחה
 רילה תא איה םג החיכשמ ףועו המהב בל תליכא וב
 תיבבש םירכזה תא ליכאהל אלש תורהזנ תוהמאהו דומ

 .הרות דומלל ןהל אל ,תפכיא אל -- תונבל .בל לכאמ

 תיב-תויח םע סיעושעש

 ,םילותח רעצלמ םיענמנ רדחה ידלי ןיא תאז לכב
 םיאב ויהש .םינכשה לש םהיריזח תא דוחיבו .םיבלכ

 בוט לכ תואלמה םידוהיה תופשאב םירבונו םוי םוי
 ךמס ,דובכה תיבב שמתשה אלש ,ונדמלמ .ריזח ךיחל
 דיטה רשא תא .םיריזחה לש תיראטינאסה הלועפה לע
 תחירז ינפלו הליל ןושיאב םינטקו םילודג ,םידוהי ול
 םיריזחה ולכאי ,ריעה תובוחרבו קושה שרגמב המחה

 ריזחמ ויה הגרדייתוחנ םיבבוש םירענ .רקוב תועשב
 בור יפ לע .ריעה ירברפב םש-יא םתיבב םיבלכ םיק

 ףא ודרי רפכב .דחא בלכב םידחא םירענ ופתתשה

 ונל היה בלכ .םיבלכב קחשל ינומכ "םיבוט יגב,
 רבע .והונארק סאקניפ ,הימולוק די לע רפכב הירבחה
 ול ונכרע ונאו ,הטתשי ןפ ששחמ וב הריו םראדנא'ג
 .רפרפמ ודועב היוול

 יכ ,םהב לפיטש רענל ער ןמיס ויה םינוי יקסע
 .תימרתו הבינג ישעמבו םינוי תחרפהב םירושק םה
 ודועב ,ךרעב ג"י ליגב םינויב קסעש ירבחמ דחא
 ,ריעב תוינקדצה םישנה תחא -- ומאו ,תוכורא שובל

 הנוגמו הער תוברתל אצי ,רובצה יכרצב תקסועה
 ,םינש רסירת הזיא ירחא וילע יתלאש רשאכ .דואמ

 -- "תורענל דמלמ, אוה :הייקנ ןושלב ,יל ורמא

 .דמלמ רעשילדיימ ַּא
 רופצ דוצל רדחה ןמ רעג חילצה תוקוחר םיתעל

 רשואמב םיאנקמ ויה םידליה .הנקמ האיצוהל וא חפב
 ילעב רעצ, ול םיריכזמ ויה םהבש םידסחתמהו ,הזכ

 .השפנל הגחלשיש ול םיצעימו "םייח
 םלואו ,בגא ךרד קר ונקסע םינוג יבר םירפרפ דיצב

 -אלסב ומכ והוארק םידוהיהש ,(רפק-יאמ) יאמ-יקרחב

 בי דע ?ד"'ג ינבמ םידליה לכ וקסע ,ץשירח ַא תיב
 ברע תונפל םינומהב ביבאב עיפומ הז קרח .ךרעב

 ,לקנב ותוא םידצ ונייה .בר םוזמזב ףעו קרי לוכאל
 לע ותוא םיבבוסמו ובנזב טחמב טוח ול םיריבעמ

 ירוחאמ םיאיצומ ויה םיבבוש .םזמזיו ףועיש טוחה
 הקד ריינ תעוצר וב םיקיבדמ ,ויעימ הצק תא בובז

 .חרפיש בובזה תא םיררחשמו

 תוישעמ ירופיס

 -שעמ ירופיס ירחא דואמ םיטוהל ויה לארשי ידלי
 לכבו רוביצב הליפתל דמלמה תאצב ,םיברעה ןיב .תוי
 השעמ רפסמ םיאיקבה דחא היה ,תרחא תונמדזה

 שי .םידלי בל ךשומ רחא אשונ לע וא םידדושב
 ."ךל רפסאו יל רפס, :םמצע ןיבל םניב ונתה םידליו

 ומצע תא רטפ ,ודיב היה אלו רפסל עיגה ורותש ימ
 (תלוגנרת) ןיה א ןזעוועג זיא לֶאמַא, :וז החידבב
 זיא לֶאמָא :ןא ךיז טבייח השעמ יד -- ןאה ַא טימ
 ןיא זיא השעמ יד -- ןטילש א טימ דרעפ א ןזעוועג

 -- סיומ א טימ ץאק א ןזעוועג זיא לֶאמָא ; ןטימ רעד

 ויה השעמ רופיס ירחא ."סיוא ןיוש זיא השעמ יד

 ריד ,רעסעמ קעל ,םדיוב ץיפש, :בוט יכב םימייסמ
 ."רעסעב ךאנ רימ ןוא טוג זיא

 -ופיס ויה רדחב םינטקה םינדמלה לע ביבח אשונ

 -היה תעידיב םיירפכה םידוהיה לש םתורעב לע םיר

 יציחל הרטמ המה םג ויה םילרעה םירכיאה .תוד

 -באב לוקיס דעב המ"לומג -- רדחה ירענ לש םגעל
 רובעל וזיעהש םעפ לכב "םיצקש,ה ידי לע םינ
 אל לעופב תורגתהל .ץראה םע לש רפכב וא הנוכשב
 תאנואבו בלב לבא ,םידוהיה ידלי לש םחוכ קיפסה
 יתארקשכ .קושל ואבש םירכיא םימעפל וטינקה םירבד
 ןיעמש םהמ דחאב יתרכזנ הלילו הליל ףלא ירופיס
 םכרד .רשע וא עשת ןב רענמ רומא יצחב יתעמש הז
 היה םיראטאטה רכז .םעל םעמ דודנל םירופיס לש
 .ט"יה האמה ףוסב רטסיינדה די לעש תורייעב יח דוע
 םדא ינב םידצ םיראטאטה ויה םידליה ירופיס יפל
 אוהש לכ עצפ היה םא קר .הליכאל םתוא םימטפמו
 םטופמהש בור יפ לע התיה הלצההו ,לכאנ אל ופוגב

 ישעמו תופשכמו םיפשכמ .ועבצא תא עצפו הכיס גישה

 ירופיסמ רתוי רדחה ידלי יפב םירוגש ויה ושעש תועווז
 .םינטקה לע תוביבח ויה םלחב תוישעמה .םידיסח

 תוחידב

 םינטק םידוהי יפב תוצופנ ויה תוציקעו תוחידב

 ןובשח תלאש והולאש אלש דלי ךל ןיא .םילודגכ

 דייצה הרי ;םירופצ 10 ודמע גגה לע :וז הטושפ
 7 הנע דליה ?וראשנ ןהמ המכ -- שולש ןהמ גרהו
 .ןהל וחרפ 7-הו וראשנ תוגרהנה 3 קרש אוה ןוכנהו

 ,לובאו יוא : חווצו רעיב חרפ ףוע :םירפסמ םת דליל

 רתוי חיכש המ -- .התיה הרקע ןנחוי יבר לש ומא

 רומו ונובשח תא רענה השוע .ללה יצח וא םלש ללה
 ימימ םיבורמ ללהה תא םימילשמ םהבש םימיחש אצ

 ללהמ רתוי ללה יצח רוכז תאז לכבו -- ללה יצח

 .םלש

 תונוש תורוצ שולל ועדי תוינקסעה םירענה ידי
 ןיכהל ונעדי ריינמ .םיגגז תסיעמ וא םחלמ תוחכוגמ
 -נפ ,תוניפס ,םיטוקלי ,םיעבוכ םינוש םילופק ידי לע

 ךל ןיא .םיסיכ םעו םיסיכ ילב םיסנכמ ,םירפצ ,םיס
 ,רתוי ןוכנ וא ,טשוק אלש רדחה ידלי וב ודמלש רפס

 .םייביטימירפ םירויצב ,ךלכול
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 הקיטילופ תוטועפה ןיב םג התיה ץובק לכב ומכ
 ברעתהל םירבח ואב .שידייב "זגורב, ,םיסחי קותנו

 רבדב ששגל חילש חלש םיזגווה םידדצה דחאש וא

 םולשב ינשה דצה ץפח אל םא היהו ,םולשה יאנת

 חילש רד :ורמאב זובב םולשה חילש תא רטופ היה

 תפונט לכאי חילשה -- ךלימ טימ קרד ןסע לֶאז

 תרזב תרזה תא דחאה בליש ,תוטועפה ורשפתנ .בלחב

 רימ ,זגור הלגיר -- הלגיר,, : ורמאו ונע םהינשו ורבח
 ןענעז רימ ,קיר הלגיר -- הלגיר ,זגורב ןעוועג ןענעז

 -סונה לע סויויל שוטיט לש ורפסב יארקב ".קירוצ רבח

 אמורב םולש תירב תתירכו המחלמ תזרכה לש תואח
 .ונידלי חסונב יתרכזנ ,ימי תישארב

 םירדחב הייוצמ התיה לשחנ רבח לש ודיאל החמש

 -תג .םויכ םיירבעה רפסה יתבב רשאמ הבורמ הדימב

 -- םילודג וא םירשכומ ןיב ןטק וא לשחנ רענ עק

 סירוי .ש .א

 1893 תנשב .םגולגלו םגעל ייציחל הרטמ שמשמ היה

 םייוניכ יתוא םינכמ ויה םהו םילודגה ןיב ןטק יתייה

 עדוי וניא ןיידעש ,יתייה קונית וליאכ ,םיאנ"יתלב

 דרה. :םהל תונעל ינדמיל דמלמה .ויתויקנ לע רומשל

 ."והאלמאו ךיפ בח

 :םירמוא ,לוכיבכ ,םיחקפ םירוחב ויה ןדחפ דליל

 םתוא עקות ,םיחופת חקול התאש ךיבאל רפסא ינא

 םלועמש עבשנו הכב דליה .ףתרמל קרוזו םירמסמ לע
 הנווכהש ,ועדי םיחקפה םלואו .הזכ רבד השע אל

 .ןטבה אוה ףתרמהו םירמסמה ןה םיינישה ,הליכאל

 שפיטו ןתבער רוחב לש וחומל וסינכהש ,יל ורפס
 עלב ומא ןטבב יכ ,ומואת ויחא םע רבועמ היהש

 יפכ .ונטבב לדג התע הלהו ויחא תא תונתבער בורמ

 ונטבב רקרקמ והשמ םנמאש רענה רמא ,יל ורפיסש
 .עדרפצכ

 ?לש תובוחרה
 (הנסאי'צ הצילוא) רצה בוחרה

 רפסמ םא רכוז ינניאו ."רצה בוחר,ב היה יתיב
 רפסמה יחומב תרחנ תאז לכב ךא ,6 וא 4 היה תיבה

 בוחרה,, .הטמס ןימ אלא ,יתימא בוחר היה אל בוחרה .4
 זכרמב רשא םיאנ תובוחר ינש םצעב רביח "רצה
 לא ,קושה א"ז ,"קניר,ה לא םינופ ויה הלא .ריעה
 תבכר לש לזרבה תליסמלו (טארטסיגמ) היריעה תיב

 דרמב -- ריעהו קושה תא םיצוחה .("הקלקול,) הנטק

 :ריעה םש תא חוכשל תלחתה טאל טאל ,ןכ .םזכ

 רתוי קייודמ חנומב ,היצילג חרזמב רשא ,הימולוק

 -סיהב םסרופמ םש הלביק ריעה ,בגא ךרד ."היצוקופ,

 לע החצנוה איה .תידיאה תורפסבו תינלופה הירוט

 ,(ןגיל א'ס) "רקש הז,, :ולש ןוטילפב םכילע םולש ידי

 ינב, ולש ןמורב בתכ יקסבושיביזרפ וואלסינאטס

 ילגנא ומכ הארנ אוה,, :םירוביגהמ דחא לע ,"המדאה

 ףוסב הדוקנ ןימכ יריע הארנכ התיה ויבגל ,"הימולוקמ

 ...םלועה

 הרוצב הז תא תונכל רשפא םאה .הרקמב יתדלונ

 "דח דועו דחא רדחב ורג םה .םיינע ויה ירוה 1 תרחא

 .חבטמכ םהל שמיש ףסונ ןטק ןור

 לש ןטק ךוותמ היה אבא ,ינע תיב היה -- ונתיב

 -וורה ירה ,חילצמ היה םימעפל יכ ףא .םילודג םיתב
 יתודלי ימי ורבע תיבה ותואב .םימועז דימת ויה םיח
 יליבשב :לודגה םלועל ונממ יתצרפתה וליאכ ,ידידלו
 -יב הרבח הטמסהש תובוחרה ינשמ בכרומ היה אוה
 היהש ,תויונחה אלמ הקסנוליגאי בוחר דחא דצמ .םהינ

 בוחר -- ינש דצמו ,ולש ןאוסה שערב יתוא ררחסמ
 אצמנ וב ,רדוהמו רישע זא רבכ היהש הקשויצשוק
 םישגפמל םוקמה ,"י'צסַאנדנ'צשוא הסק, לש םלואה

 .םירצונו םידוהיל םיעפומו םייתרבח

 תרגישמ ךרד ול וצרפיש הלאכ תויווחל עגעגתמ דלי

 ול חתיה .הפוא רג םוקמ תבריקב .יח אוה הב ינועה

 תחקול התיה תובורק םיתעל .ה'לחר המשו הפי תב

 זחילעש ,תורישעה תודועסל םתיבל ישיש יברעב יתוא
 --  הכויחו ינידנולבה השאר .וליפא םולחל ונלוכי אל

 תיב הזיא תונבל וליחתהשכ .בטיה ןיידע יל םירוכז
 יתייה ,תובהל יעוגעג אלמ היה םידליה ןוימדו ,בוחרב

 ינומכש םייגנע ,ונלש בוחרהמ םירחא םידלי םע דחי
 דע ..תיקנע הרודמ םינטקה םיבבשהמ קיפמו קילדמ

 -כל םיחילצמ ישוקב ויה םיינוריעה "שא יבכמ, יכ

 ולכי אל (םכותב ינאו) םינטקה םיתיצמה תא .התוב

 ךשמב הטימל תחתמ יתויהב יתדחפ הברה .סופתל
 .תוכורא תועש
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 םיגדב השעמ

 םיניכמה ,םיתבה ילעב תא ונלבס אל ,םידליה ונחנא

 ,םיפתרמב םתוא םיריתסמו ,תבש דובכל םיבוט םיגד

 שינעהל אופיא ונטלחה .םיררקמ ןיעכ זא ושמישש

 רחהש ונלש ינועה תמועל ,םיגדב םרשוע ללגב םתוא

 רתסהב ונבנגתה ,ברעב ישש םויב .ונתיאמ םריס

 ונלכאו םיגדבש םיבוטה תא ונבנג ,םהלש םיפתרמל

 ,תצק דוע ץצולתהל ידכ ירה .ךכב יד אל םאו .םתוא

 .םיגד המכ םהילע ונחנהו םינבאב םיריסה תא ונאלמ

 לבא ,םירישעה לצא "רופיכ םוי, היה רקובה תרחמל

 ,ןבומכ .םינויבאה םידליה -- ונלצא "הרות תחמש,

 .םלועל וספתנ אל םיעצבמהש

 יסנפ וניקתה יריע תודלותב הנושארה םעפב רשאכ

 רשוכ תעש יתאצמ ,ץע ידומע הז ךרוצל ודימעהו זג

 ,הגסיפה דע הלאה םידומעה לע ספטל לודג גונעתו

 לא ברקתהל, יתיצר וז ךרדב .ימיא תא דיחפהש רבד

 תאזכ הרוצב עיגאו לופאש הדחפ ימא וליאו "םימשה

 ..םימשל

 הנטיר בוחר

 תא ןמזמ ורבע תיבה לש תואתנכשמהו תובוחרה

 תיבמופ הריכמב רכמנ אוה .ףוסבל .יתימאה וכרע

 (ייטלעוו עיינ'') ייטאיווס יבונ,, בוחרה

 תילבו םיעצמא אלל .הטורפ ילבמ ונאצי ונחנאו

 -- שוריפ המ .הנטק רתוי הרידב רוגל ונרבע הרירב

 רתוי דוע היהש רדח תב התיה איה ?!הנטק רתוי

 הזמ ןטק רתוי דוע היה ןטקה ןורדחהו םדוקהמ ןטק

 .וךרוכ היהש ,יחא סינכה ,ךכל ףסונ .רצה בוחרבש

 .ולש הכירכה תכאלמל הדובע ןחלוש רדחה ךותל

 תבהאל ארקש ,יתימא ינלופ םש היה הנטייר בוחרל

 "כולמ םגו רצו רצק היה ומצעב בוחרה לבא ,תדלומה

 לש ותדובע םוקמ םג היה ,תיבה ותואב יכ -- ךל

 תא דיערה םיטחשנה תופועה לש תוחווצהו טחוש

 םינזאלו םייניעל תועיגמ ויה ופעש תוצונה .ריוואה

 .המשנלו םיריחנל רדח שורקה םדה חירו

 :םוגע רכז דוע ראשנ ,הזה בוחרב ונרגש הפוקתהמ

 םלשל ,ףסוי לודגה יחאו ינא -- ונכרטצה רשאכ

 -מיגל ידוסיה רפסה תיבמ רובעל ידכ תונורק השולש

 ויהש םידיחיה םיטומפה תא ןכשמל ימא הצלאנ ,היסנ

 ,תורנ לע הכרב םע תבשה תא ונלביק ונחנאו ונל

 ..המדא יחופת ינש ךותב םיעוקת ויהש

 (י'תבוקמ,,) :.רצבמה בוחר

 בוחר, ארקנש ,יטנמור בוחרל רוגל ונרבע ,םימיל

 היה הז .רתויב תיטנמור רצח ונל התיה וב ,ירצבמה

 הנכס התיה תולילב .היסנמיגל בורק ,ירצונ רתוי בוחר

 לש הקיטנמורה .םינלופה יתבבש םיבלכה ינפמ תכלל

 תימיטניאה השגרהה החתפתה ןאכו יל המסק רצחה

 ןב זא יתייה .הקרול היה המשש הנטק הדלי יפלכ ילש

 ךיא ךכל אורקל ולכות .10 תבכ התיח איהו הנש 2

 "ררושמ, ינממ התשע היפלכ השגרהה לבא ,וצרתש

 ,תינלופבו הזירחב דוע ןבומכ ,םירישב יכ ,ןמזה ינפל

 | .באודה יבל הנושארה םעפב ץרפ
 יחא תא תע אלל יתלכישש ,הז בוחרב הרק םג

 םחוללו תוומל ינוציק דגנתמל יתכפהנ זאמו ןמלק
 דואכהו הבוצעה הדבועה איה תוומח .םייחה דעב ףיקת

 םייחה .תחא םעפ קר םדאל םינתינה םירצקה ונייחב הב
 םתוא םיחקול םיימשה המל זא ,םיימשה תנתמ םה

 ?רהמ ךכ לכ הרזח

 יתעד תא העבקש היווטסיה

 םעפה .הריד בוש ונרבע ינועו רוסחמ לש םימעטמ |
 בוחרלו ידוהיה זכרמהמ קוחר רתוי תצק היהש תיבל
 ,הזה בוחרהמ תונורכז יל וראשנ אל .ירצונ ולוכש
 יתרזחשכ דחא ברע .ינורכזב תרחנ דחא הרקמ לבא
 דמולמ היה ומצעבש -- ינלופ רוחב ילא הנפ ,יתיבל
 רטס הביס ילבו -- היסנמיגב ירבחמ דחא לש חאו
 "וקדישז שאמ, :יל רמא השעמ תעשבו יחלה לע יל
 לש תיסאלק הנומת התיה תאז .(!ןודוהי ךל אה)

 הריטסה .םייוג ןיב ףדרנ טּועימ : תיתולגה הידגארטה
 דוע רכוז ינניא .ןורכיז תואכ ייחלב םויה דע תטהול
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 המ היהי לבא ,(הבוקש'זוא ילוא) בוחרה םש תא

 בר עינמלו ןובלעל יל התיה הריטסה ,םשה היהיש

 תויהל ןכומ ינניא. :ונייה ,תינויצה יתסיפתל המצוע

 לש תורשפא אלל -- תוריטסה תא לבקמש אוהה

 ."הבוגת

 (רצבמה) הבוקמו בוחרב בושו

 בוחרל ונרזח בושו ירצונה בוחרב ונרג הנשכ קר

 דע ,היסנמיגה תונש לכ תא יתרבע ןאכ ."רצבמה,

 .יתוישיא השבגתה ןאכ .תורגבה (ארוטאמ) תלבקל

 הירוטסיהל יתכשמנ דחוימב .ןייטצמ דימלת יתייה

 יתכשמהו םדקומ יד ןמוי בותכל יתלחתה .תורפסלו

 יתבתכ .היסנמיגה תונש לכ ךרואל הביתכה תכאלמב
 -ישהו ןמויה ומלענ ,ירעצל .תינלופב םיריש הברה םג

 .הנושארה םלועה תמחלמ לש תורעוסה םינשב םיר

 תוברת יניינעל ינויצ רעונ גוחב דאמ םדקומ יתלבקתה
 םיטנדוטסה תעונתל ףנוסמ היהש ,"אבכוכ-רב, םשב

 יתבתכ ,ייח לש 15-ה תנשב ."ןויצ יריעצ,, םיאצילגה

 :אשונה לע תרבוח תרוצב תיגלופב הלודג האצרה

 ."הרטמו אצומ -- םתועמשמ ,ןויצ ילעופ,

 ,סאמנגנל אדוי םשב רבח יתיא דמל תחא התיכב
 .תידיאה תורפסה לש עבשומ בהואו "טסישודיי,, היהש

 םהיניב ,יקצבולס לש םיריש הברה םגרתל ליחתה אוה

 ןאפ,, שטיביקצימ לש רישהו "ךינוימו'צאז ץע'ציוא,,
 ינמוד ,ונתיאמ קחרה אל ררוגתה אוה ."שואדאט

 לקיב המלש ר''ד

 דומע בצינ וגלש רצחה דיל ."הקסראנדב,, בוחרבש
 הלילה לש תורחואמה תועשל דע .זג סנפ וילעו הובג

 ,םלוכ לעו לכה לע ונחכוותהו ונחחוש ,םש ונדמע
 !אל המ לעו -- תורפסו הקיטילופ

 רורה ללגב ,"רצבמה בוחר, ילש בוחרה תא יתבהא
 .רצבמ יאדוב םעפ היה רשא ,רצחה לשו ולש תויטנמ
 רצבמה בוחרו הניול יתוא וליבוה הטיסרבינואה ידומיל

 .הימולוק יריעב ילש ןורחאה בוחרה היה

 תובוחרל םיעוגעג

 םלועה תמחלמ הצרפ הטיסרבינואב םידומילה ןמזב

 קרפה רמגנ הפ .הניול יתחפשמ הרבע המעו הנושארה
 םיעוגעגה וראשנ יכ ,םלשנ אלו םת -- יריעל ךיישה

 לכמ רתוי .םירוענה תויווחלו םירבחל ,יתיבדריעל

 -ירע התיה וב תיבהו בוחרה ירחא םיעוגעגה וראשנ

 רזוח תייה םימעפלשכו ,"4 רפסמ רצה בוחר, :יתס

 ץרא םשב וא הגלפמה לש תונוש תויוחילשב ,יריעל

 דונ ובש בוחרה תא ,לכ םדוק יתשפיח ,ללכב לארשי
 םיב עבוט יתייהו -- "רצה בוחרה, לש תיבהו יתדל

 ידעצ תא יתנוויכ הז ירחא קר .תודליה תונורכז לש

 ידוהיכ יתוישיא הבצוע םש ,רצבמה בוחרבש תיבל

 יתמלחש םילאידיאה .ינויצכו טסילאיצוסכ ,םדאכו

 בוחרה, -- ןושארה בוחרב וחמצ ,רענ יתויהב םהילע

 ןמאנ יתראשנ יתיב-יריעב הזה ןורחאה בוחרלו "רצה

 .ייח ימי לכ

 םיגגזה בוחרמ שיאה

 הינפלו היצילג יאצוי תדוגא הקירמאב התיה םעפ

 דמג םויכ .הירגנוהדרורטסוא יאצוי לש םינוגריא ויה

 -סונאובב שי .הניטנגראב קר היצילג יגיצנ םיאצ

 ידוהיה .ןאמדיל םוחנ ומשו ,יאצילג ידוהי סרייא

 תא חוכשל היצילג יאצויל השרמ אל הזה דמחנה
 הניטנגראל ורגיה ןהמ ,תוידוהיה תורייעהו םירעה
 .רתויו ,הנש םישימח ,םיעברא ,םישולש ינפל

 ןוגריאה, תא ןאמדיל קיזחמ וצרמו ותונמאנב

 תעכ גגוחה ,"הניטנגראב םיאצילג םידוהי לש יזכרמה

 ללוכה ,תונורכז רפס רואל אצוה ותארשהב .ולבוי תא

 םיררושמו םירפוס לש תוסמ ,(תו'גטרופר) תורוסמת

 .םתדובע ירפמ תוריצי רחבמ םגו ,םייאצילג

 ירפסל ןושארה ונניא (1965--1925) לבויה רפס

 יאלמ ,םינושארה .ישילשה אלא ,הדוגאה לש "רוכזי,,ה

 ואצי ,תיאצילג תידוהי תורפסו היצילג לע תועידי

 גציימה ,רקוצ הימחנ -- ךרועה תדובע ירפכ רואל

 חרזממ אוה ןאמדניל) היצילג לש יברעמה רוזאה תא
 .(היצילג

 תומלוא םע ,תודימ בר ,הלשמ תיב רבכ שי הדוגאל

 דמע םרט םש ירוקיבב .(םימוליצה הארמ יפל) םיפי

 םש ויה .רוכש םלואב יתוא ולביק םהו ולית לע תיבה

 דחה תומימחה .תובורמ תורייעו םירע יאצוי םיאצילג

 יתוא ומישרה ,ינפ תא ולביק הב םיחאה תבהאו תידיס
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 השולש :קר ויה ,ידובכל וכרעש םינפה תלבקב .ידמל

 .הימולוק ,יריע ישנאמ

 ךרבמה לש ובס .יתוא ךריב רכב לפוק ידכנמ דחא
 ריעה ירישעמ דחא ותויה ףא לע ,טושפ שיא היה

 בייל דוד לש ודכנ םע כ"כ יתשגפנ .םיבושחה היסנרפו
 המלש יבס-בס לש "םירש,המ דחא היהש ,ןאמפוה
 .רזלג השמ ,הדוגאה אישנ יתוא ךריב ןכ .ל"ז ןפלח

 -גזה בוחרמ רזלג תחפשממ התא םאה,, -- יתלאשל

 ילא ושגינ הכו הכ ןיב .בויחב אישנה בישה "? םיג
 תא "יתדספה, ךכ ךותו ,יתא רבדל םירחא םידוהי
 .הימולוקב םיגגזה בוחרמ שיאה ,הדוגאה אישנ

 .בוש ומע שגפיהל יתיכז ,לבויה רפסב ;וישכע קר

 םימסרופמה לבא ,ריעב םירחא םיגגז םג וּוה .םתוא
 בוחרמ ,רזילג תחפשמ ישנא ויה הז םוחתב רתויב
 ןיבו ,הקסנוליגי "חרב ונררוגתה םא ןיב .םיגגזה

 תיגוגזש העשב ,תסנכה יתבל הבורקה .הנלטיפשב
 --םייניע, רבכ הל שיש הילע םירמוא ונייה ,הרבשנ

 ,תאז ונרמואבו ..."םיגגזזח בוחר רבעל הטיבמ איהו
 .ותחפשמו רזילג רזיילמ אובתש העושיל ונייה םיפצמ

 האנ תוזח ילעב ,םיינע םידוהי ויה "םירזילגה,
 טטוקתהל םידחפמ ויה םישנאה .םהיפב ןושל הנעמו
 .םתיפבש המ דיגהל ועדי הלא יכ ,רזילג תחפשמ םע

 סונאובב "הדוגאה אישנ, אוה אלה ,החפשמה שאר

 ול הדבא אל תינצקועה ןושלחש רעשל שי -- סרייא

 ונריע יאצוי ןיב ,צראב ורוקיב תעב רזלג השמ -- סיגגזה בוחרמ שיאה

 השמ לע םייפרגויב םיכיראת המכ לבויה רפסב שי

 -דווב עדוי ינניא יכ ףא ,אוה ימ רבכ עדוי ינאו ,רזלג
 בוחר, ותואב לדג אוהש יל רורב .וירוה ויה ימ תוא

 בוחר תא רבחמ היהש ,(הנרלקש הצילוא) "םיגגזה
 זכרמל ךומס ,(הקציוורק) םיטייחה בוחר םע הוואלאו

 םירוגמה רוזאו (תונכשב ויה תסנכה יתב לכ) תודחיה
 היה בוחרה לש "בא,ה .םיידוהיה הכאלמה ילעב לש

 תספוקו ןבל ןקז לעב ,הדימעה ליגב ידוהי ,רזילג רזייל
 תא וקפיס ותחפשמו רזילג רזייל .בגה לע תויגוגז

 וניקתהו םידוהיה לש םהיתונולחל תושרדנה תויגוגזה

 לש הנשה םיעבראב אלא ,הדובעה לש תושקה םינשב
 .סרייא"סונאובב תוחתפתה

 ןב ותויהב הניטנגראל עיגה רזילג רזייל לש דכנה
 השמ אלא ,רזיילג השמ וישכע ארקנ אל אוה .9
 םהיתונולחב תורובש תויגוגז דוע ןקתמ וניא .רזאלג
 .דרמו תיכוכזל לודג קסע לעבו רחוס אלא ,תוירבה לש
 | .תוא

 בוחרבש תויגוגזה תספוק לע םירבדמ אל רבכמ הז
 תוארמל הלודג הרבח תמייק וישכע .הימולוקב םיגגזה
 ןושלה תא ."ונבו רזאלג, םש לע תארקנה ,תיכוכזו
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 תא לבא ,הימולוקב רזאלג השמ ריאשה תינצקועה

 סרייא סונאובל ריבעה ,וב קסעש ירחסמה ףנעה

 -כנ םיגשיהל עיגהו םיקסעה תא חתיפ ונב םע דחיבו

 קוחצל םג רשפאו ,ילש השגרהב טיעמהל רשפא .םידב

 בורק ,דחוימ והשמ יתשגרהש ,הדומ ינא לבא ,הנממ
 דרמה הדוגא,ב ליעפ אישנ ותואש ,יתארקשכ ,הוואגל

 הרקמב אוה "הניטנגראב םיאצילג םידוהי לש תיזכ

 תונולחל גאוד היהש ,םיגגזה בוחרמ אקוודו יריע-ןב

 .קחודב םהמ סנרפתמ היהו ילש ריעב םידוהיה

 ןיילק םהרבא ר''ד

 יריע ןב תוליעפ לע והשמ רוסמל ףוסבל יאדכ

 ח"ודב רפוסש יפכ ,הניטנגראב םיאצילגה אישנכ

 הנבנ ותנוהכ תונש ךשמב : לבויה רפסב רסמ אוהש

 ,"וסרגנוק, האולהה תפוק יפסכמ .הדוגאל שדחה תיבה

 םגו םירבחה לש םתאנהל ,ץיקל הפי שרגמ ונק
 םירויסב .לארשי תנידמל םיפתושמ םילויט ונגרוא

 תויטרפ םינפ תולבק הברה םדובכל וכרענ םהלש

 םיגגזה בוחר גיצנ בייחתה ןהמ תחאבו תוירוביצו

 הימולוק סקנפ תא רואל איצוהל רוזעל ,הימולוקב
 .תירבעב

 ריעב תבש

 .החונמ םוי -- תבשה םוי ,ךרובמ םולש תבש

 לארשי ינב ווטצנ וב יעיבשה םויה תארקל הנוכתה

 ריעה לע היפנכ תא השרפ ,הכאלמ לכמ תובשל

 -בלה תא הרישכהו ,צ"החא ישש םויב דוע תידוהיה

 לש חיר םע שדחתה ריוואה .התכלמ תבש לבקל תוב

 :הוונעב וררחיש םידוהיה יתבב תובוראהש ,תבש ברע

 -רובעדנאמ,,ו "ןליונק,, ,המדא יחופתמ םילכאמ חיר

 לש ןהיתוחירב בברעתה (םידופתמ הדיטשפ) "קינ'צ

 תצקמ רבכ ול היהש ,ייוג "יִאלַאמ ו תומח תויגוע

 -- תוחירה לכל לעמ ,םלוא ."קדצ רג, לש ומעטמ

 םוכרכ םע הנבלה הלחה לש דבוכמה חירה הלעתה

 -טקה תוחירה םג ויה "םיטלוש,ה תוחירהמ ץוח .גרפו

 .םיציב תוגועו תודיטשפ ,שבדה תוגוע לש םינ

 לכב רשאמ רתוי ישש םויב םירהממ ויה םידוהיה

 םיצר וליאכ בושחל היה לוכי דחא לכו ,עובשה תומי

 הדובעה .רקי חרוא ינפ לבקל תבכרה תנחתל המה

 -למ תבשו העקש המחהש ינפל דועו םידיהמ תלפונ

 -שויו ריעה ינפ לע הניכשה הפחיר ,התחת האב התכ

 ופייעתהש םישנהו תסנכה יתבל וכלה םישנאה .היב

 דודקה תורנה לש תוחוגנ רוא תחת ומנמנ ,םייתניב

 .ןהידיב ישיש םוי לש ידוהיה ןותיעהשכ ,םיש

 .םידוהיל "תכייש, ריעהש ,רוריבב וניאר תבשב

 הארנ םימעפל .תחלקמ ירחאכ "קרוסמ, היה קושה לכ

 ץצורתמ אוה חור רוקבו העוער הלגע ךשומ הזר סוס

 ףסאש תיב לעב הז היה .הינשל תחא הפשא תמירעמ

 אלב ,תאז הרוצבו ,ולש ןטקה חישל םיסוסה יללג תא

 -ודקה תבשה לש בוטה חירה, תא תוקנל רזע ,ןיעדוי

 ."הש

 םילימרת םע "תבשה ייוג, וכיח רקובב םכשה

 תא םמחל םהל ורויש ,םידוהיה תאירקל ,םהידיב

 -כיא זא היה ימל .הנבל הלח תכיתח רובעב םירונתה

 הנמשה ןטבה תאצוי התיה ,ידוהיה חצה ריואבש ,תפ

 ריזח לש ףרט חירו "יקסיאגוב,, חזרמה תיב לעב לש

 ?ונממ ףדונ

 תלדב הלת יקסרובישז יוגהש תפכיא היה ימל וא

 רשאכ ,שורג ינש וריחמש "יווזור,, ןויליגה תא ותונח
 וגעווס וד יווס, םסרופמה טפשמה ססונתמ ףדה שארב
 ןותיעה לש םירקיה םיארוקה ויה םידוהיה ."עיווס ופ
 רכומה גהנתה ךכ םושמ אקוודש תויהל לוכיו לוזה

 וליפא -- םידוהיה יפלכ ןגוה יתלב ןפואב ירצונה
 .ותונח לש תידוהיה רצחב רשא אסיכה תיב יפלכ

 קושה סויב

 ךשמל ידוהיה רצבמה שבכנ ,דיריה ךרענ הב הנשב

 ריעה תופנכ עבראמ .הביבסה ישנא ידי לע דחא םוי
 :בוט לכמ םיקש ןהילעו ,תולגע םע םיסוס םיאב ויה

 -- הלעמלו תוקרי םע ,עזדנירב םע סעצינעברעב

 ,הניסרח יריס ,תוסירע ,םיעבצבו םינבל ,םיבע םידב
 תויבח .תונקל וגהנ תוידוהיה םישנה .הנהכו הנהכו
 לדיוופ ילכאמ לשבל ידכ ,סיצוגוגו םיפיזש םע תוכורא

 ןמז הברה ךרענ רשא .,לושיבה סכט .(םימעטמ)

 ,החמשו השודק וב התיה -- םימשה תפיכל תחתמ

 .הקיקל ופטח תונמדזה לכבש ,םידליה יבגל

 -יד,,ה) המתירה-טמ םע סנכנ והשימש ,הרק דיריב
 -עמ והשמ חקל והשימש וא ,תרחא הלגע ךותל ("לש
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 המוהמ המק התיה זא וא ,ול תכייש הניאש הלג

 ,הלודג
 ,םיעמוש אלכ םמצע תא ושעו ורכמו ונק םידוהי

 םידוהי תאנשבש הווצמה לע ףיטמ היה יוג הזיאשכ
 רורק תא םידוהיה וסייג ,ךכש ןוויכ .ץראהמ םשוריגו
 לע ולכתסיש ידכ ,תותבסו םיבס ,םינקז ,םידלי ,םהיב
 .םידוהיהמ בוחסל הסני אל זלהש ורמשיו ףיטמה

 םימוחת בורע

 םהייח תא הגרדהב םידוהיה ווציב הנש 500 ךשמב
 תבשב תאצל םדאל ריתהל ,םייחה ןוקיתכ .הימולוקב

 ינש ןיב לרב טוח וחתמ ,וירוגמ םוקממ המא םייפלא
 ידכ ,"ןיבוריע בוריעב, תקלוחמ חתיה ריעהו םידומע
 ומחת םידוהיהש לובגה דע תכלל תבשב היהי רשפאש

 רסמייש יואר הז רשקהב עשעשמ השעמו .,םמצעל

 : הדבועב
 רוקל םיסורה תסינכו היינשה םלועה תמחלמ ץורפב

 ךרדב ה'ציבקניס 'חרב םהלש םיניצק ינש ורבע ,הימול
 ותיב דיל םעיגהב .םימב לובטל ידכ ,טורפ רהנל

 דוטסה לש "הסרוב,/ה דיל) רלטרב היסוזזריאמ 'ר. לש
 הבוגב ,קד לזרב טוח חתמנ רצחבש ,בל ומש (םיטנד

 ןיש .מ

 וגגח דציכ

 דינמ ,םאצומב אלא ,לארשי יגח ולדבנ אל ,הרואכל
 .דבלב תיחטש איה וז הייאר ךא ,םתליפת חסונו םהיע
 וז אלו .ומע ומעטו -- גח לכ היה ,רבד לש ותימאל

 אלא ,"הגיגחה, ןכותו תוהמב ינוש היהש דבלב
 תוסחיתהב םייוסמ דוחיי םג שבגתנ תורודה תצורמבש
 חמצש רולקלופבו גחה תריוא תא הפפאש הליהב ,וילא

 הלא םירבדש לככו .לגרההו גהנמה ,תרוסמה יכרב לע
 חרזמב םיידוהיה תורייעהו םירעה ללכ יבגל םירומא
 "גב תידוהיה היסולכואה יפלכ םחוכ הפי ןכ ,הפוריא

 .טרפב -- הימולוקבו ללכב -- תיחרזמה היציל

 ₪ טס 8

 הוושנו םיקוחר םימי םתואל וניטבמ תא אנ הנפנ
 התוא .חספ ברע לש אלפומה ןויזחהח תא וניניע דגנל
 ,ונריעב לארשי תיב לכ ךותל הרדחש ,יתבר הנוכת
 השענ רשא ,ףיקמ ןויקינו רוהיט ,ידוסי ץופיש ותוא

 אל ,םיינדשח םעבטמ ויהש תויה .םדא-ןב תמוק לש
 םיעגר רובעכו םהיתובקע לע ורזח אלא ,רבד ורמא
 רוזמ םילייח תורשע םע רוטיש תינוכמ העיגמ רפסמ
 .רלטרב 'פשמ לש םתיבל םיניי

 תווצמ יפל וליחתה אלא ,הלמ ורמא אל הלא םג
 המ ,הלאשל .תיבה תוניפ לכב שפחל םהלש דקפמה

 םתכאלמב וכישמהו ,ללכב ובישה אל ,םישפחמ םה
 עורקל-םירהל ףא וליחתה םיוסמ עגרב .ץרמ רתיב דוע
 תורצפה םוש וליעוה אלו תופצרה לש תוחולה תא
 .םינונחתו

 ילעב תא ולאש ,םהיצמאמ לכמ ושאייתה רשאכ
 /? רדשמה ןכיה,, : הפיקת המינב םיתבה

 !? "שוריפ המ, -- םייניעו הפ ורעפ םילאשנה

 ואיצות אל םא,  :תוחווצו תורעגב םהלשב םיסורהו

 וחילצת אל :רמו ער םכפוס אהי ,אובחמהמ רדשמה תא
 תנחת) "היצנטס,ה לש טוחה תא וניאר ,ונתומרל

 *..םכלש רצחב רשקמה (טוחלא
 ןיבוריעה בוריע תא ומיד םיסורהש ,ןבוה זא קר
 ...תירותסמ רודיש תנחת םע רשקל

 אל םה ,ןיינעה תא םהל ריבסהל ולדתשהש לככ
 -- עדי רשא ,ידוהי אצוממ לייח ואיבהש דע ,ונימאה
 .הלטוח תירקתהו רבודמה המב -- םיריידה לש םלזמל

 לארשי יגח
 דודיש, ,"םיכרע יוניש,ל תפדרנ הלמלו "רבד םש,ל
 .."והובו והות,ל וליפאו "תוכרעמ

 תוזחמב ךיניע תא ןיזהל תלוכי בוחרב ךתכלב
 ,תורידל ץוחמ םיטיחר תאצוה ,םיתב דויס לש םיחיכש
 תאבהו גחה ימי ךשמל "םתאפקה,ל תיב ילכ תמרעה

 .םתחת "חספל םירשכ,

 ןיי ןיכהל ,םיבר םיתבב ןכ ומכ היה ץופנ גהנמ
 .תימצע הדובע השעמ ,דעומ דועבמ "תוסוכ עברא,ל

 ומשו םירזגל וכתח .םיקומיצ לש תומכ ונק םידוהי
 *צמו רכוס תפסותב ,תודימ לודג קובקב ךותב םתוא
 תפיט הלילח וב קבדת אלש ידכ ,"רומש,, םוקמב םיניפ
 תאז .תוסוכה עברא תא אלמל ורות עיגיש דע ,ץמח

 ,םודא קלס"תצימח לש תיבח ןיכהל תוירבה וגהנ ,דועו
 הליפאה הלא לכ לע םלואו .חספה גחל תדחוימ וז ףא
 "קומב ימ -- תיב לכל ןתאבהו תוצמה תייפא תנוכת
 דגה .שממ גחה ימיל ךומס ימו םירופ רחאל דימ ,םד
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 תליכאל םמצע וליבגהש םיקודא םישנא תושעל וליד

 -התה לכ תא ישיא ןפואב ווילו דבלב "הרומש,, הצמ

 .תאזה הצמה תייפא לש ךיל
 לע םיאשונ םישנא תוארל היה רשפא הלילו םמוי

 תליכא תווצמל ביבסמ .תוצמ לש תוליבח םפיתכ

 דא, תוסנרפ םינשה תצורמב וליפא ורצונ תוצמה

 -מאנ, ,םהירזועו תוצמ ישול ,תוצמ יפוא ומכ ,"קוה

 םישנא .דועו ,תורשכה ךילהת לע םיחיגשמה "םינ

 הנש ידמ יתרוסמ חרואב תוצמה ןיינעב וקסע הלא
 .תויוכזו הקזח ךכ ידכ םחל ונקו

 גזמב רידת ונלש תוביבסב וגוחנ חספה גח ימי
 ןכל .ביבאה תליחתל םתברק ףא לע ,יפרוח ריוא

 תאבה לש תרבגומ הנוכת תופוכת םג םהל התוולתנ

 הלודגה רכיכהו ,םיכומסה םירפכה ןמ הקסהל םיצע

 ינפל םייעובש תאלמתמ התיה ,"לנקה,, לומ ,"קניר,'ב

 -יינ אל .ליגרה ןמ רתוי ,םיצע תוסומע תולגעב גחה

 ויפואש ,תיב לכב יתרוסמה "רדסה,, לע רובידה תא דח
 לידבהל יכ ,ןייצנ תאז קר ,וילאמ רבתסמ דחוימה

 -פה לש םירקמ ונריעב ועריא אל ,םירחא תומוקממ

 הביסה הצוענ ילוא .םייוגה דצמ תויולכנתה וא תוער
 היסולכואה לש הלא -- םירוגמה לש םמוקימב ךכל
 רשא ,םיניארקואהו םינלופה לש -- הלאו ,תידוהיה
 תודוקנ ךכב וענמו םהיניב דבלב ילוש עגמ ורשפיא

 ."םייעבט,, ךוכיח

 םידליה ובריה וב ,חספה גחל תינייפוא העפות דועו

 תלוכי ,תויסנכה יתב עבורב ךרבעב .םיזוגאב קחשל
 דוגאה יקחשמב םייורשו םיעוקש םירענ תוצובק תוארל
 ינפלש הבחרב וקחישש הלא תושעל ולידגה ךא .םיז

 תא "ושבכ,ש ,("לוש עכיוה יד,) לודגה תסנכה תיב

 ךרוצל ןיינבה לש םידדצה תעברא לכמ תוכרדמה
 .םקחשמ

 תודימה תא םג ריכזנ אל םא ,הבוח ידי אצנ אל

 ,חספה גחל רשקהב ,ריעה ינב לש תולענהו תוימורתה

 רשא ,םיקקזנל רוזעל תגשמ התיה םדיש הלא דחוימב

 ,רחא גח לכב רשאמ רתוי ושע הזה גחה תארקל

 םהיחא ןעמל ןוזמ יכרצמו "ןיטיח תועמ, וקליח
 -פיו אתי ךירציד לכ, :הדגהה ירבד חורב ,םיכרצנה
 תאזה תרוסמהמ דרפנ יתלב קלחכ ,ןייצל יואר ."חס

 םורתל הגהנ רשא ,רלטרב תחפשמ לש הגהנמ תא

 .םיכרצנל המדא יחופת ןורק חספ תארקל הנש ידמ

 תועובש

 חליחתמ ותארקל הנוכתהש תורחה גחל דוגינב
 הברה םוקמ ספת תועובשה גחש ירה ,דעומ דועבמ
 .ולש תוגיגחה תוהמבו תוירבה תעדותב "עונצ, רתוי
 -תה ףאו ולש ינוציחה דצב ולמס רכינ ,ןכ יפ לע ףא

 ויתוביבסו תיבה תא טשקל וגהנ גחה תארקל .וב טלב

 ורוקמ -- הז גהנמ .דחוימ ןווג ול הווישש רבד ,קריב

 רוד רשאכ ,דוח יארונ םימודק םימי תרכזהב ילמסה

 ךשמנש השקו ךורא עסמב ענו םירצממ אציש רבדמה
 ביבס זכרתה ,תחטבומה ץראה רבעל ,הנש םיעברא

 םויה ךכב שי ילוא .הרותה תא לבקל ידכ יניס רהה

 הקלח לכ טשיק רשא הזה קריהש ,סקודרפ םושמ
 לש "הקורי,ה הביבסה תא למסל ךירצ היה ,הבוט

 הביבסהש ,תעדל ונחכונ ונא ונימיבש דועב ,יניס רה

 ,ןמיס לכ ןיאו -- לוחו םינבא אקווד תעפוש תאזה
 גהנמ ,תוירבה ןושלכ ,םלוא ..קרי לש ץוצמק אל ףא

 ,ךכיפל .עבט השענ קוחו .קוחל םימיה תצורמב ךפה הז

 לכה םיטשקמ תועובשה גחב יכ תרוסמה תכשמנ

 .קוריב

 "ושעבלתה, תועובשה גח לעש ,ריכזהל יואר דוע

 קיחל םילויט ךורעל וגהנ וב ,םהיליגל תרוחשתה ינב

 -ואיג ףונב תעפושמ הימולוק תביבס תויהבו ,עבטה

 בזכא אל רוקמל הלא גח ימי וכפה ירה ,אלפנ יפרג
 .תומיענ תויווח לש

 באב העשת

 העשת יבגל תספות "גח, לש הרדגהה םא בר קפס

 לארשי תרוסמב ךא ,תוניקהו ןברוחה םוי אוהש ,באב
 - לשמל ומכ ,השודקו גח לש םיגשומה םיבברעתמ

 יואר ,ןכלו ,שודק םוי םגו ןותבש םג איהש -- תבש

 ידוהיה בוחרב הזה םויה לש ודוחיי לע דומעל םג
 .ונריעב

 העשת לש יתדח דצה לע רובידה תא דחיינ אל
 רשאב לארשי תוליהק ראשמ ונלצא לדבנ אלש ,באב

 הנקש ילוא הנושמה גחנמה תא הפ ריכזנ ךא ,םש םה
 ומצע ןברוחה םויב םגו באב העשת ברעב התיבש ול

 ,רבד-יחרפ ןמ וחער לע שיא םיכילשמ רעונה ינבש

 -רק ומכ ודמצנו וקבדנ הלאו ,"סיקיזדוג, וארקנש

 ,הלא דחוימב ויה םיללמוא .ןריסהל השקש תויצ

 -על םהילע היהו ...םהיתורעשל וקבדנ "םיקיזדוג,,הש

 -רופהמ רטפיהל וחילצהש דע םיכשוממ םירוסיב דומ
 .תאזה תונע

 סירופ

 ץוענ היה וטועימש םירופה גח הכז דחוימ ןויבצל

 .ירולקלופה ייווהב --  ובורו ,יתדד"יתרוסמה דצב

 ,םהיליגו םהיתובכשל רעונה ינב ןבומכ תושעל ולידגה

 ץרמל ןקרופ ןתמל בחרנ רכ הזה גחב ואצמ רשא

 חורו םתאצמה רשוכ ,םנורשכ ,םתמזי ,םהלש םירוענה

 .םתוצילע

 .תידעלבה םתלחנל היה םירופש בשוחש ימ םלוא

 םירגובמ םג ויה יכ ,העוט אלא וניא רעונה ינב לש

 ןיב ,םירופ תוגיגחב תרחא וא וז הרוצב קלח ולטנש

 ,ונריע ןבב השעמ .תרחא הרוצב ןיבו תוביסמו םיפשנב
 רססמ וילע ,םירופב ושפחתהש ,ויבָאו רכאז קיזייא
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 לכ היה םהה םימיב :רוורב .י .א "ד  ,ונדבוכמ
 שקבמש ימ יכ ,תונוטלשה ונקיתש הנקתל ףופכ חרזא
 .םיאתמ ןוישרב דייטצהל בייח ,םירופב שפחתהל

 שגינ ,םישפוחמ בוחרב וכלה םיינשה רשאכ ,יהיו

 םיינשה .ןוישרה תא וינפל גיצהל שקביו רטוש םהילא
 "פאב והשמ הארת םולכ, :רטושל ובישהו וכובנ אל
 תא ךינפל גיצנ םשו סנפה םוקמל שגינ ,אוב !הל

 ."ןוישרה
 םימיב) בוחרבש טפנה סנפ לא תשגל םיכסה רטושה

 ,ראומה םוקמל םעיגהב ךא ,(זג יסנפ ויה םרט םהה

 לע ותיחנהו םהינפ לעמ תוכסמה תא םיינשה ודירוה

 םג "ודבכל, ולכי ,השעמל .תוצרמנ תוכמ רטושה
 וצר יכ דע ,בר הכ היה ימצעה םנוחטב ךא ,ךשוחב
 .אובל דיתעל םחמ רהזייו וביר ינב םה ימ עדיש

 ולש "הנמה, תא לביקש דבלב וז אל ,רטושה וליאו

 שקיבו ושפנ לע ןנחתה דועש אלא ,הרומג הענכהב
 תירקת העיגה ךוחיגה אישל םלוא .ול וחיניש םימחר
 ,עובשב ןושאר םויב ,ונייה ,רפסמ םימי רובעכ קר וז

 לא אב רטוש ותוא רשאכ ,םירצונה לש םגח אוהש
 ...הריב סוכל ונימזהל ידכ רכאז

 םירופ תוקהל

 םירופה גח תא ושעש ,םישנא הלא יא םג ויה

 .ידמל תדבוכמ תידדצ הסנכה לש בזכא אל רוקמל

 ושפחתה רשא ,"לוחמ, תוקהלל םידכלתמ ויה הלא
 -פוה, ודקרו תיבל תיבמ ורבע ,"םילוצוה, לש שובלב
 רונכ בורל -- "םתרומזת,, ילילצל קו'צזוק וא ,"קו'צ

 ןיבש הפוקתב .םיפוצה ןמ םולשת םיבוגו -- ףותו
 הי'צבוד, לש ותקהל תמסרופמ התיה ע"המחלמ יתש
 םירופב וליאו לבס הנשה תומי לכב היהש "קוביד
 היהש ןוויכ .ריעה .תובוחר ינפ לע ותקהל םע אצי

 וקלח תא תובגל ללכ ךרדב חילצמ היה ,ףיקתו ןתרבג

 ,ל שמיש הזה םויה לש ןוידפהו םיתבה-ילעב לצא
 ךרואל הרמה הפיטב ותכורצת קופיסל ,ורפיסש יפכ

 -לכש ,םישנא 4--5-מ תבכרומ התיה ותקהל .הנשה לכ
 קר .ףותו רוניכ ינגנמו דלי ,ותשא ,ומצע ותוא ול

 ,דוקרל לגוסמ הי'צבוד היה תומדקומה רקובה תועשב

 רהימ ,וידיל לביקש ןושארה עבטמה ץונצנ םע .יכ
 רחא .הקדוו לש השודג הנמ םגול היהו חזרמה תיבל
 תא בחס ישוקבו דוקרל ותלוכיב רבכ היה אל ךכ
 .םיתבה תא רובעל ידכ וילגר

 םה ףא רשא ,םיריעצ רתוי םיחא םג ויה הי'צבוהל

 הרודהמ קר וז התיה ךא ,םירופה גחב םחוכ תא וסינ
 .םסרופמה םהיחא תמועל תרוויח

 רפסמ ,תופסונ ("רעליפשמירופ,) םירופ תוקהל לע
 : רלברג יול ונרוע ןב

 התיה ,הלעמב הנושארהו רתויב תטלובה הצובקה
 ,("הקטונ םהרבא. הנוכמה) ןמסטוג םהרבא. לש וז

 ימירופה יווהחה לש "םיבככ,ה תא הכותב הללכ רשא

 הנשה תומי לכב היה ,ומצע ןמסטוג .םימיה םתואב

 ,לזרב תופוק ,םירתנספ ,םיטיהר תרבעהל החמומ ,לבס
 -ענש ינפל) "רגרט ה'צבוד, תא הללכ ותקהל .המודכו

 ררוגתמ םהמ דחא) ויחא ינש ,ותשאו ("יאמצע, הש
 הנב ,ןורושו גנילרמיק שרה ,תונב יתש ,(הפיחב םויכ
 ונמנ ,הלא דבלמ ."הצינ'צבורוה, הרש תרכומה לש

 לע ונגינ רשא ,םייתימא םילוצוה ינש םג הקהלה לע
 םידקורו םילוצוה ידגב םישובל ויה םלוכ ."םילבמיצ,,

 ישנא תא םידבכמ ויה םירישע יתבב .םהידוקיר תא
 קר ,תויסוכמ ותש םלוכו (רכש) "ןפנורב,ב הקהלה

 .קובקבהמ התוש היה ה'צבוד

 "יכ רשא ,"יבירפ לסוי, לש וז התיה ,תרחא הקהל

 ."יבירפ,, הלמה לע הפוכתה ותרזח לשב ול אב הז ויונ
 ,הניבוקוב ,ץינ'זיו) םיקחרמל עוסנל גהנ ןולגע רותב
 רבגכ .םידבכ תואשמ ליבומו (דועו ,ןיטאינס ,יקי'צשלז
 תונב לצא החלצהל הכז ,םרג בחרו המוק הבג ,האנ
 .סוכב וניע םישל םג בהאו ,תיב תותרשמ דוחייב ,ריעה

 הגרדממ לבס ,רפוטש קיצא :ונמנ ותקהל ישנא לע
 ילבס לש זוכרה םוקמב דימת בבותסהל גהנ ,הנושאר

 דע רינביא לדנוז לש תיבה עטקב ,קנירב ,ריעה
 תא עשעשלו ץצולתהל בהא ,רגנוא אפיל לש הדעסמל

 םיבשו םירבוע יפלכ םינוש םילולעת י''ע וירבח להק
 .הכרדמב

 שבוח ,ללכ ךרדב תלוכמה תויונחב דבעש ,לבסה בייל

 דימת אשנ ,ףרוחב -- "המ'צוק,ו ,ץיקב הרוחש תעבגמ
 ,תאז םע ."ערה ןיע, דגנ םודא טרס תינמיה ועורז לע

 ללפתהל ,ןשיה שרדמה תיבל ומויב םוי ידמ ץר היה

 םיקרבו םימערשכ םג ,ריוא גזמ לכב ,בירעמדהחנמ
 .ללחה תא םיאלממ

 ירטסוא לייח ,היצריאמ היה ,הרובחב יעיברה שיאה
 קר ,תוטטקב ךבתסהל בהא אל ,טקש רוחב ,רבעשל

 ץלחנ היה ,םידוהי לע םירוכיש םייוג ולפנתה רשאכ
 םהיתוכמ תא םיאילפמ םהינשו רפוטש קיציא םע דחיב
 ...ןימיו לאמש לע

 ילככ שמישש ,"רעטיור רעד ףלוו. היה -- ישימחה
 ץגנל דמל םשו ירטסואה אבצב למס אוה ףא ,רמז

 .טנרלק לע

 ותוינוציח לשב ריעה לכב עודי היה יששה שיאה
 ."קילרק הלשיפ, -- דמגה הז היה ,הנימב תדחוימה

 -- "הנודמירפה, ,םישנ -- תאזה הקהלב ויה דוע
 ישנ ךרדכ תושובל ,תונב יתש המעו "ןיכק יד היסוס,

 רדסה יפל היה הקחלה לש הכוליה ךרד .םילוצוהה
 ףוסב קילרק הלשיפו שארב דעצ יבירפ לסוי :אבה

 הדוקפ-הקעז העמשנ ,םיוסמ תיבל ועיגה רשאכ .רוטה

 אוחמלו ןגנל ,רישל ,דוקרל םיליחתמ םלוכו "!יבירפ,

 דןר התיה הנשארהש ,תוקהלה יתש ןיב ינושה .םיפכ



 הימולוק רפס

 -חאה וז וליאו ,"תוקימולוק. ,םיילוצוה םידוקיר תדק

 .קו'צזוק תדקור התיה הנור

 םירופ תוניגנמ

 םישפוחמה י"ע ורשוהש תוניגנמה םג ויה תוינייפוא

 ריש היה םיריעצה םירענהו םידליה לצא .םירופה גחב

 :ןמקלדכ -- ויתולימש ,םהיפ לע רוגש

 ךאלמ םירופ ,םירופ
 ךיא לאפ -- ייג ךיא יוו
 ,גנאל רימ זיא דרָאב יד
 קנארק רימ זיא בייוו סָאד
 זיוה ןייק טשינ בָאה'כ
 רעציירג א רימ טיג
 ! סיורא ךימ טפראוו ןוא

 םשובלב וקחיש ,םירגובמה תוקהלה ישנא ,םרב

 םיזורחב םלוק תא ונתנ ,"םילוצוה,ה תא םהידוקירו
 -תהש תויומדל לכב תומדיהל וצר יכ ןעי ,םייניארקוא

 .ןהילע ושפח
 ישנא י"ע ורשוהש םיזורח -- םיריש הלא יא ירהו

 : םהיתוניגנמו םהיתולמ לע ,תוקהלה

 הימופ הנ הימולוק
 וטסימ הימולוק
 הט'צביג הי יימולוקו

 וטסיק יצינשפיס קי
 אוה ףא ,תוימירופה תוקהלה י"ע רשוהש רחא רישו

 : ימוקמה רולקלופה ןמ בואש

 ינינולופס לוצוה לושיו

 ינאב'ס הקלוצוה א
 וקרמס דיפ יבוס יליס

 .ינאדינס יליי אט

 יוליב
 רבכ ל"זח ורמא -- םדאה היחי ודבל םחלה לע אל

 לש החוכ הפי המכו המכ תחא לעו -- םדק ימיב

 וטנ תוירבה רשאכ ,תורחואמ רתוי תופוקתל וז הרמא
 ללכ ךרדב ,יוליבה תורוצ .םמוי תא ןווגל רתויו רתוי

 ךפונ םע ילוא ,םוקמהו ןמזה תיות ןהילע תעבטומ
 והשמ ,םוקמל ול שי תאז םע דחי םלוא ,והשלכ ידוחיי

 רודיבה לש ותוהמו ונכות תניחבמ ,ימצעו ירוקמ

 :םירבדה תא ןאכ דחיינ הלא לעו --- יוליבהו
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 וקנדינס הבס לוצוה וט ליי

 יטסייז והי הימנ יאט

 "וקנאדיוה,, אנ לוצוה זילו

 ..יטסילז ליקוכ הנ יאט

 תופוס

 הצוחה ךרד ועיקבה םה ףא וינממסש רחא גחו
 םידממ שבלש תוכוסה גח אוה אלה ,יתבר הפונתב

 ."הכוס,ה תמקה תכאלמב "םיינוטקטיכרא-םיילכיררא,

 םימיה רחאלש ןמזב תוארל ץרפנ ןויזיח הז היה

 היינבה תכאלמב םיקסוע םינבו תובא דציכ ,םיארונה

 ,תוספרמה ךותב ןהו םיתבה תורצחב ןה ,תוכוסה לש

 םיאיבמו "ךכס,ה תא םיררוג םינטקה םידליהש דועב
 ,יתדה ןויבצה דבלמ .הכוסה לש גגה תנקתהל ותוא

 םירוענה ינבל תוצילעו הודח לש םוקמל הכוסה התיה

 -יקתמ ויה םיבר .עשעתשהלו חומשל ןיינע הב וארש

 תעלדהמ םיאיצומ) סנפ ןיעכ ("זוברה,) תעלדמ םינ

 ,הפו ףא ,םייניעל םיחתפ הב םיכתוח ,םיברקה תא

 הכוסב ותוא םילותש ,(קלוד רנ תיתחתב םידימצמו
 :רואמל

 הועש תורנ תאלמתמ ריעה התיה הרות-תחמשב
 סלכואמה קלחב דחוימבו ריעה תובוחר לכב .םילגדו
 םתוצקבש םילגד םע םיטוטאזה וכליה ,םידוהי ולוכ
 .רנ וכותבו -- חופתב םיצעננ

 דחאל הז גחב אובל גהנמ היה תסנכה יתב בורב
 תורימז ךות .אתווצב ולצא דועסלו םיללפתמה ידבכנמ

 .םידוקירו

 השמיש הרותה תחמש גח לש תרתוכה תלוגכ ,םלוא

 -וחב "םייגיגחה,, הרותה ירפס םע םיללפתמה תכולהת
 קנירה לכ רשאכ ,רוביצב הריש ידכ ךות ,ריעה תוצ

 .םיקחרמל תדהדהמ הנירהו םדאמ םמוש

 רודיבו

 ב--א תכרדמ

 עובק לולסמ הזיא ונשי הרייעו ריע לכב טעמכ

 ,רעונה ינב דוחיב ,תוירבה לש םלויט םוקמל השענש
 -וקב .ונא וננושלב -- תלייט וא "הדאנמורפ, ןיעכ
 הב ,("4--2") ב--א לש הכרדמה וז התיה -- הימול

 התיהש ינפמ ,םויה לכ ךשמב הרע העונת הלהנתה
 תיב וליפאו תודעסמ ללוכ .ריעה לש ירחסמה זכרמב

 ופלחתה ,ברע םע םלואו ."לטוה דנרג, ארקנש ןולמ
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 םיקקזנהו םירחוסה םוקמב .תאזה הכרדמב םירבועה
 תוצובק ,םיכרבא ,םיריעצ תוגוז בורל ואב ,תויונחל

 םע םיניארקוא תורובח םג ךא ,םידוהי בורל ,רעונ
 גזמתמה ןואש תומיקמו תוצילע תואלמ ,ןתייוול תונב
 .ךומסה בוחרב "םירקאיפ,ה שער םע

 ללכ ךרדב הליחתה ,םילייטמה לש הרעה העונתה

 -אל .הלילב 11! העש דע הכשמנו המחה תעיקש רחאל

 הילייטממ הנקורתנ הכרדמהו תולוקה ומדנ תאז רח
 .ריעה ינב לכ םע דחיב לילה תמדרתב העקשו

 "טארטסיגמ,ה היה תאזה הכרדמה לש דחאה הצקב

 הצקב וליאו ,("שוטר,) חירצה םע (היריעה תיב)
 תירוביצ הניג ,בוחרה לש ינשה ורבעמ התיה ינופצה

 .םישישק םישנא בורל שופל וגהנ םש ,םילספס םע

 -ליפ ףסוי לש ולספ ןילופ תפוקתב היה הניגה ךותב

 תא הלילב ודירוה םיטיבוסה תסינכ םעו יקסדוס

 םע .ןילטסל הטרדנא ויתחת ומיקהו ינלופה לשרמה
 שערב ןילאטס לש ולספ ץתונ -- םיצאנה תשילפ
 .לודג

 סיירוביצ סינג

 םילויטה ונמנ ,יונפה ןמזב ,יוליב לש רחא גוס לע

 ,םיירוביצ םינג (םיקרפ)-ב תכשוממ רתוי הייהש וא

 'חרב רשא (א5%81]18) ינוריעה ןגה ארקנה דחא
 דוטסה ןג, םשב הנוכ -- ינשהו ,"יצסונלוו הילא,

 (יייקסיימ קראפ,,) ינוריעה ןגב 'ציבקצימ לש הטרדנאה דיל

 סיטנדוטסה ןגב *ןוליוואפ,,ה

 לש חמקה תנחט ירחא ,ה'ציבקניס בוחרב "םיטנד

 .גרבדלוג

 ?נוריעה ןגה

 דימת המוה ,םהינשמ לודג רתויה היה ינוריעה ןגה
 תא וסלכאש םימואלהו תובכשה לכמ םישנא בורמ

 ואצמנ םהיניטקרסקש ,אבצ ישנא םג וב וטלבו ,ריעה

 העש לכ ולצינ םהו -- (49 הביטחה) םוקמ תברקב
 .ןגב תולבל ידכ הייונפ

 הטרדנא הכותבו -- הנטק רכיכ התיה ןגה זכרמב
 רכיכה ןמ .'ץיבקצימ םדא ,עדונה ינלופה ררושמח לש

 לש תורושו תולייט ,םיצע תושרוח ופעתסה תאזה
 ישארה -- םירעש ינש ויה ןגב .םינוויכה לכל םילספס
 "רוחא, רעשו ,"י'צשנלוו הילא, בוחרהמ הסינכב

 רשאכ םירקבמה םיאצוי ויה ונממ ,וגיקצינרא'צ 'חרב

 ,49 הביטחה שרגמב לגרודכ קחשמב תוזחל וכלה
 . .םוקמה תברקבש

 תורחואמה תועשהמ לחה םירקבמ אלמתמ היה ןגה
 תועשב םג םרב ,ברע תעל ואישל עיגמו םירהצה לש
 םיטנדוטס אוצמל היה רשפא רקובה לש תומדקומה

 ינפל םרועיש תא םיננשמו לספס לע םיבושיי םידדוב
 רפסה תיב לש םידימלתה ךכב ובר דחוימב .הניחבה
 דמיגה לש תונבה ןכו םוקמה תברקב ןכשש ירחסמה
 ."אריפש, ש"ע תידוהיה היסנ



 ל
 ל

 (236 דומע האר) תויתחפשמ תוביסמ

 ךוארנזור תחפשמ לש םגאב הקלחה

 ה
 ה
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 טיטנדוטסה ןג

 תניחבמ דדובמ רתוי היה םיטנדוטסה לש ןגה

 וליבוה םיתעל .ינלדב רתוי יפוא אשנו ולש םירקבמה
 תולמעתה יקחשמ תכירעל ןגל םהיתותיכ תא םירומ

 ,תאז םע .םישרגמב עפושמ היה ןגה יכ ןעי ,טרופסו
 םוקימה ללגב ילוא ,טעומ וב םירקבמה רפסמ היה

 ןכושו ריעה זכרממ קחורמ היה רשאב ,ולש יפרגואיגה
 תנועב אלמתמ ןגה היה ,הז תמועל ."תייוג, הביבסב
 ויה ונממ הרזחו טורפה רהנל ךרדב רשאכ ,הצחרה

 ךרדב .ןגה ךותב "אתחנתא, תושעל תוירבה םיגהונ

 םירענ לש תוברועמ תוצובק םש םיקחשמ ויה ללכ

 -על היה דדוב ידוהילו לגרודכ םייניארקואו םיינלופ

 םירענה לש םתולכנתה תמחמ סנכיהל ןכוסמ םית

 .םיימשיטנאה

 ןוארנזור לש םגאה

 -שמ לש םגאה שמיש רעונה ייוליבל עודי םוקמכ

 -והיה היסנמיגב רוספורפ היה לעבה) ךוארנזור תחפ

 הרומ היסנמיג התואב התיה ותיער םגו עבטל תיד
 היה לוכי רקבמ לכו םיטושמ תוריס ויה וב ,(הרמיזל
 -יש ףרוחב .הב טושלו םיוסמ ןמז קרפל הריס רוכשל

 לכמ רעונה ינב ויה וילע ,חרק שרגמכ םגאה שמ

 .תושלגמ לע םישלגתמ םימואלהו םינימה ,םיליגה

 תוצובק ןיב "יקוה, יקחשמ וילע םיכרענ ויה ,ןכ ומכ

 .תורזו תוימוקמ

 רודיב תומוקמ

 רודיב יעפומ ךא ,הימולוקב היה אל עובק ןורטאית

 עובש ידמ .ההובג תורידתב הב םימייקתמ ויה תוגצהו
 ,תוזחמ הגיצמו תינורטאית הקהל העיגמ התיה טעמכ

 38588 (0052020067) ןוכסיחה תפוק םלואב ,ללכ ךרדב

 -גמ םג היה ודילש ,"לוקוס, םלואב םימעפלו (1

 ומייקתה ןטק רתוי הדימ הנקב תוגצה ,לגרודכל שר

 ןורב לש ןיינבהו "לארשי תיב, ,"ינדוראנ םוד,ב

 םיטרצנוק םג ומייקתה הז דבלמ .הנלטיפש 'חרב שריה

 גוחה םעטמ דחוימב ,םיימוקמ םינמא י"ע תועפוהו

 ."יולה, ילקיסומ-יטמרדה

 תצורמבש םגה ,השולש ויה ,עונלוק יתבל רשא
 -ושה בתוכל רוכזה ,ןושארה .םהמ דחא רגסנ םימיה
 -לוקה יתב -- וירחא ,"סוילה, עונלוק היה ,וללה תור

 רתוי שידחה היה ןורהאה הז ."סרמ,,ו "הדזאיווג,, עונ
 -יבאה לכו הבחר הסינכ םע ,תינרדומ תנוכתמב יונב

 .ןמזה לש םישידחה םירז

 הצחו תומוקמ |

 תומוקמ ושמיש ץיקה ישדוחב קהבומ יוליב םוקמכ

 וגהנ הקבונילמל .הקבונילמהו טורפה רהנב הצחרה

 השבלה יאת םש ויה .םימב לובטל ידכ קרו ךא תכלל

 ךוארנזור לש םגאה ינפ לע טייש
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 ינימ לכב לבח תחקלו ףזתשהל ,'קעניראז, ארקנה ליגב םישנא הזה םוקמל וכלה בורלו ,םישנו םירבגל

 .םייתרבח םיקחשמ .תרוחשת ינב םג םימעפל ,םישישק ,הדימעה

 טורפב םימיוסמ תומוקמב םג םיגד ויה םידחא ידכ םג טורפל ץיקה ישדוחב ורהנ הז תמועל

 .ומשל יואר ללש םיתעל םילעמו ,ודילש בחרנה ףוחב תולבל ידכ םגו וימימב תוחשל

 ריעב הפק-יתבו תודעסמ ,ןולמ יתב

 י"קניר,,ב הדעסמ -- לזנה בייל יכדרמ ,תוביתנה תיב די לע ,(יילביש,, הנוכמ) ןמרייפ לואש

 "קניר,,ב םירכיאל ןולמו הדעסמ -- סלדומ ריאמ .תולגע ילעבל רקיעב דעוימ

 ייקניר,,ב הדעסמ -- לטנזייא חרוא ירבועל רקיעב דעוימ ,ןולמ -- גרבנרטש .י

 הדעסמ -- גרבנירג ףלודור חרוא ירבועל רקיעב דעוימ ,ןולמ -- לרש היצרוא

 ייקניר,,ב הדעסמו הדוסל תשורח תיב -- סקופ יליל הפק תיב -- רייפש

 י"'קניר,ב הדעסמ -- רמהטיורק הקסנוליגי בוחרב הדעסמ -- רלוק .מ

 היציבוקרב 'תרב הדעסמ -- רמהטיורק המלש = , מ " ךיורנזור

 ייסניר,ב הדעסמ -- שדיוה לאומש / תו / לבנש סירפא

 חזרמ תיב -- ראב בייל " "ו "ו ןמדירפ

 וגקסיבוס 'חרב חזרמ תיב -- גרבסומ סירכיאל ,הקסנוליגי 'חרב ןולמ טואהנרב--רלאש

 וגקסיבוס 'תרב הדעטמ -- סר םיחאה הקסנוליגי 'חרב 'ילאיר,, הפק תיב

 .  (קניר ילאמ) ''ץלפייה,, 'תרב הדעסמ -- לטש ב--א 'חרב +דנרג,, ןולמ ,ראב הנוח

 ייצלפייה,,ה י''ע הפק תיבו הדעסמ -- רואנגנל םירפא הקסרלקש 'תרב ןייטשרלדא המלש

 הבו'זובז 'חתרב הדעסמ -- סואבננט הקסנוליגי 'חרב הדעסמ -- לייולא שרה

 וגיקשויצסוק 'חרב הדעסמו ןולמ -- רלאש ןמלז רטיב 'חתרב הדעסמ -- רגה השמ

 הדעסמ -- רמער 'סאגלוש,, בוחרב (הנמלא) פיזננז

 "הסרוב,,ה סג התיה ןאכ ,יקסדוסליפ רכיכ
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 | לוטסירב ןולמ -- ןאמייה

 ייקניר,, ב (ףרט) הדעסמ -- ןמייה .ג

 , י'קניר,,ב (ףרט) הדעסמ -- סטואבלסקייו

 ךיקצישודיזד 'חרב הדעסמ --- ןמרגיי

 הקצינפונוק 'חרב הדעסמ -- הקצינפרצ

 יקשויצסוק 'חרב הדעסמ --- לפוק

 יקשויצסוק (דבלב) רקוב-תוחורא -- רניטרבבוא

 :יילרטנצ,, הפק"תיב -- רנזור

 ךיקצישודיזד 'חרב חדעסמ -- :חמלש

 ךיקצישודיזד 'תרב הדעסמ -- רלק שרה

 ייקניר,ב הדעסמ -- רגייווש אפיל =

 ךיקצישודיזד 'חרב הדעסמ -- רגה לשיפ

 וגיקסדוסליפ 'חר (ףרט) החדעסמ -- גרבנטר םיחאה

 וגיקסדוסליפ 'חר (ףרט) הדעסמ -- ןמרה השאי

 וגיקשויצסוק 'חרב הדעסמ --- רגאווש אפיל

 .י'קניר,,ב '"הטיד,, ןולמו הפק-תיב -- טירק |

 .תויתרבחו תויתחפשמ תוביסמ

 וויה יתרבחה "יוליב,ה לש תוחיכשה תורוצה תחא

 ערואמ הזיא לגרל םע"בורב וגוחנש תוביסמה ןבומכ

 הנותחה תא ריכזהל ןאכ שי ,הנושארו שארב .יתחפשמ
 ,י'םיאנת,ה תביסמ .ללכ ךרדב הל המדק .תיתרוסמה

 רתויב םיבורקה םיגוחהמ טעמ-דיתמ קר ונמזוה הילא
 ןושאר רותב םינימזמ ויה הנותחל םלואו .םידדצה ינשל

 דחאל הבריק לש יהשלכ הדימבי וסחיתהש הלא לכ תא
 ."םידדצ,,המ

 ךרדב םמצע תא ואר הנושארה הגרדהמ םיבורקה
 והשלכ דיקפת םמצע לע םילטונ ויהו "םיחראמ,, ללכ

 ובשחנ רתוי םיקוחרה םיבורקהש דועב ,הנותחה סכטב |
 -כיה םצעל רידת שמיש הז ערואמ .םינמזומ-םיחרואכ
 ןכש ,ידדהא והער תא שיא -- םיבורקה לכ לש םתור

 ("טפאשנתוחמ,,) "השולק,ה הבריקה תדימש הלאכ ויה
 לצא .שגפמל רחא יותיע םהמ וענמ םירוגמה קחורו

 תורגסממ גרוח םינמזומה להק היה רתוי םידימא םישנא
 תורכיה לש:תובכשו םיגוחל רבועו תיתחפשמ הבריק לש

 ,םידידי ,םירכמ ,םינכש) םהשלכ םייתרבח םיעינמ ךותמ
 -ואמ .('וכו רחסמב עגמ-ישנא ,תסנכ תיב ותוא יללפתמ

 תוביסמל .תונמדזהו עקר םה ףא ושמישש םירחא תוער

 : ויה ,םינמזומ לש רתוי ןטק ןיינמב יכ םא ,תויתחפשמ
 ריעהל יואר ,תאז םע .דועו ,רוכב-ןב תדלוה ,'תירב,,
 ,יתד סכט לש יפוא רתוי האשנ הוצמ-רבה תגיגח יכ
 שרתשהש גהנמה. ןמ לדבהב ,יתרבח ערואמ רשאמ
 ,תרוסמל וכפהש תויתרבח תוביפמ ויה דוע .ץראב
 ישודיק,ל םינימזמ ויה םיעצמא ילעב םישנא רשאכ
 .םתיבל תסנכה תיב יללפתמ לכ תא

 םיבורקה לכ סע תיתחפשמ הביסמ



 תוברת

 ךוניחו





 209 הימולוק רפס

 "ולה  תדוגא
 רדתסהה תארשהב -- הימולוקב הדסונ 1924 תנשב

 ,"יולה, תיטמרד"תילקיסומה הדוגאה -- תינויצה תור

 תוליעפה תא חתפלו םדקל -- הרטמל הל המש רשא

 .ריעה ידוהי ברקב תיתונמאה

 -בנש ,קהנזור .ש ר"ד -- ונמנ הדוגאה ידסיימ לע

 חצנמה ,שירפ .ב ר"ד לש ותיער ,ץכ ר"ד ;ר"ויכ רח

 ויסה -- םינטרובה ;וינומו רליפ -- וינב ,םוריה ןמלק

 ר"ד ,דנייפרדלדרלמר הננא ,שידוה לשיפ ;הקטייו

 ,טרבלג םדא ר"ד ,םיכבנרפה ,רכווצ ,היפוז ןמרלק

 .דועו ,ףליוו בקעי ריד ,שורומרמ דרפלא ר''ד

 :םירבחה ידיל יטמרדה ףנעה לוהינ רבע ,םימיל

 שרה ,ןמרייש סחנפ ,ןמיינ לדניז ,ףפונק קרמ ר"ד

 ,גרבספלוו הלבייל :ונמנ םייזכרמה ויליעפ לעו ,ןמיינ

 -קירב לאיחי ,ןמסואה (וקיש) עשוהי ,ןמרפייא יטנ

 ,ןיילק ךלמ ,גלביינש השמ ,ןייטשנטכיל ךורב ,רנ

 .םירחאו ,לגופליפש לארשי ךילרא היגונ

 תובכש לכ ברקב הלודג תוירלופופל הכז "יולה,

 ללכ ךרדב וגצוה ויתוזחמו הימולוקב ידוהיה רוביצה

 הסק) ןוכסיחה תפוק לש ןיינבב םיאלמ תומלוא ינפל

 "יולה,ש רתויב םיעודיה תוזחמה .(י'צשונדנ'צשוא
 ,"תרפא הלרימ,. ,"קובידה, ,"ריל ךלמה, :ויה גיצה

 ,("סניוועג עסיורג סָאד,,) "200,000,  ,"אבכוכדרב,,
 םג התיה "יולה,ל .דועו ,"םינתח 3 ןופ הלכ יד,

 דזתהמ םינגנ י"ע תקזוחמ ,שיא 75-כ התנמש תרומזת

 הב ונייטצה .36 םילגרה תביטח לש תיאבצה תרומ

 םג םיעיפומ ויהש םוריה חצנמה לש וינב דחוימב

 .(--) ,רנזיליא לטומ ,רגייצ לדיי ,(--) ,(--) ,ןמיינ לדנוז ,לייוולא ,(--) ,רוטנק : לאמשמ הנוילעה הרושב
 .לגיפש ,ןטרוב ויסה ,(--) ,רנזייא המלש ,לגיפש ,(--) ,רגייצ שריה ,ךילרא הינונ ,םולבלגניר שריה ,גרבספלוו .ל : היינש הרוש
 .רשרד ,ןמריוש ,ץיבורוה ,(--) ,סולבלגניר ,(--) ,םוריה ןמלק ,סקל הינג ,רלדנס : לאמשמ סיבשוי תישילשה הרושב
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 ,(--) ,(-) ךילרא הינונ ,רלקיש ,גרבנזור ,םיובנזור ,ןייטשרייפ קיזייא : לאמשמ סידמוע ,יייולה ,, לש םיליעפה ישארמ
 .גרבלזיוו וינומ ,רטסוש ,רנזייא .ד םייח ,םסיובנזור ,ףליוו בקעי רייד ,ןיילק ךלמ ,(--) ,(--) ,גלרביינש השמ ,גרבספלוו הלבייל

 רתוי וקחדנש םגה ,םתלועפב וכישמה םירחאו תירב לש םיבורקה וירזועמו ןילרבב ינורטאיתה םלועה לש
 .יחדל יחדמ ךלה ילכלכה םבצמו תיווז ןרקל רתויו -חשה ולשונ ,ןוטלשל רלטיה תולע םע .טדרהנייר .מ

 אצוממ םידוהיה לכ תא םינמרגה ושריג 1938 תנשב -ה תוצראל ורגיה םידחא .םדמעממ םיידוהיה םינק

 'ייולה , לש תיטמארדה הקהלה
 יקסנא .ש לשמ "קובידה,, תגצהב
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 ,םוריה וינומ ,סקס ןושמש ,ןילק ךלמ ,לגופליפש בקעי :הנומתב
 .והוז אלש םירחאו ,טנופ קלימ ,ןטרוב ויסה ,לגופליפש לארשי ,םוריה ןמלק

 םג היה םהיניב -- ןישנובז לובגה תרייעל ינלופ
 ללגב ילוא) ונריעל עלקנ אוה ,םימיל .גרבסרטש
 ."יולה, לש התלועפב בלתשהל לחהו (החפשמ יבורק

 רנ'זב דחוימב החמתהו ןוילע דסחב ןמא היה שיאה
 ויתוחידב ."ויוור, ונייה ,הריעזה המבה לש יתונמאה
 .ונריעב יתמיבה םלועל שודיח תניחבב ויה תומיובמה
 ידמו םייבמ היה גרבסרטש רשאכ תורזחב ףא ,ינרכוז
 .םלוכ םיצרופ .ויה ,םהידיקפתב םינקחשה תא ךיר
 היהש יפ לע ףא ,קפאתהל תלוכי ילבמ .םר קוחצב

 קיחצהל םיליגרו םיסונמ ,םיקיתוו םינקחשב רבודמ
 - -  יםמצעב וקחציש ילבמ ,םירחא

 ותכרדהב ויוור תגצה "יולה, םג ןיכה איהה תעב

 .יתבר החלצהל התכז רשא
 תכרובמה תוליעפה לכל ץק ןבומכ המש המחלמה

 ופסנ הדוגאה לש הירחושו הידהוא ,הינקחשמ םבורו
 םיאצמנ הדוגאה ינקחש ןיבמ םידחא .ד"יה האושב
 לארשי ,רנקירב לאיחי ,ןמסואה וקיש :ץראב םויכ
 .(דריו ץראב היה) גלבנש השמ ,לגופליפש



 2.3 הימולוק רפס

 ןיילק םהרבא ר''ד

 רגנאמ לש ותציחמב
 רעגנאמ קיציא יל רמא ךכ -- שיברוול יחא אוב

 ונוכילוה םיילגרהו תבשה לש םירהצה רחא תועשב

 -רוול ךאוב ,טורפה לע רשגל ,יקסאיבוס בוחר ךרואל

 םילבוט םידוהיה םידליה תא תוארל רשפא ןאכמ .שיב

 םיבכור ; םורמ ירפצכ םיפצפצמ ,טורפה ימימב םימורע

 .םיזורחבו לוקב שידיי םהיניב םירבדמ ;םיזעה יבג לע
 : םיידי בחרו דאמ ךורא רשגה .תכלל םיכישממ

 "מה תבכרה לש הרצ לזרב תליסמ תחנומ ותיעצמאב
 -לודמה טפנה תוניעמ לא הימולוק תא תרבחמה ,תימוק

 ודובכלש ,לקיב המלש .הקסרוגנורדהדובולס לש םילד

 תא ראית ,"בולוקוס תיב,ב םיברעה דחאב ונסנכתה

 לש ישאר קרוע היה הז :שגר תעפי ךותמ תאזה ךרדה

 -קהו ,החמשה לא ,טורפה לא ליבוה דחא הצקו ריעה
 תיב לא ,ןוגיה לא הינבלק בוחר ךרד -- רחאה הצ

 .תורבקה

 לא וז ךרדב רעגנאמ םע ונעסנ םימי המכ ינפל

 לש ינשה ודיצמ :הב םיעסופ ונא םויה ;תובא רבק

 רעגנאמ .גזומה ךלמ לש ותכלממ תערתשמ רשגה

 תבש לש חזרמל ויבא םע ךלה ותודלי ימיבש ,רכזנ

 ולכא ןואמיצה יוריגלו הריב סוכב םנואמצ ווריה וב

 .ףסכ ןיא םניח לכהו ,םילפלופמ םינופא

 םידמוע לחנ-תוברע המכ לש ןהיתורמצל תחתמ

 ,תיבה לעב .םירצ םילספסו םיילגר ימוקע תונחלוש

 ,ושארל הקלומרי שובחו תבש לש  "הציפישז, שובל

 בחר "םכילע םולש, םידקמ אוה .םינופאו הריב שיגמ

 לא רהממ ץר ץאו החפשמה ינב םולשב שרוד ,חרואל

 אל ףאו ףסכ ןיינעב ןיחישמ ןיא .םישדח םיחרוא

 -- הריעה גזומה אובי עובשה ימימ דחאב .זמרב

 דרואמ דחא לכ לצא ףוסאיו -- חצמ ילע טומש ועבוכ

 .תונמאנ ארקת תאז .דוביכה תרומת תא ,םהיתבב ,ויח

 .שיברוול ליבומה ''טורפ,,ה רהנ לע רשגה

 .רטכש ןרהא ,רדנב בקעי ,רגניטא ןושרג ,קילאפ ןמחנ ,רכומש בייל לאומש : ןימימ -- םידמוע רשגה לע
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 ימולש ינומאמ תצקמ ,ינאו ךלמ ונמזוה ,ברעה אובב
 ,שירפ ר"ד ,ןמיינ לדניז) הימולוקב לארשי תורפס
 רורא םייחל ולדביו גרבלזיו ,סקל הינג ,גלבנש ד"וע
 -יגהו רשואמ הנרק ימא .(ןג"תמרב וישכע ,טגיונ םיכ
 -נאמ ינפב ורוניכ לע ןגינ יחא .ךלמה דיכ דוביכ הש

 רגנאמ קיציא

 "םת וניבר, וריש תא ורש םיבוסמח לכ ."הניוד, רעג
 טפערט, :הרטיגה ירתימ לע הטירפ ךות ,לאש ךלמו
 "ו טכַאמעג דיל סָאד טָאוו'ס רעוו

 תממורמ הריוואהו 'וכו "..!םאד -- לדיד -- לדייא,,
 .יד ילב דע

 תבכרה תנחתב

 הימולוק לש תבכרה תנחתב

 הימוה הדע יככותב

 םיפופכ םיללצ ומכ סידמוע

 .םיפופש םיפופצ התבסו בס

 הנייש אנ לעמש :בסה חש

 תוטהול ףשרכ ויניעו

 ונחרוא תויהל אב דכנה

 .תוהזל והעדנ דציכ

 העינה ותסירע הוח רשאכ

 עיקרב רבכ ונינש ונייה

 תוחורל לעמ השדל תחתמ

 .תוחרואו םיליבש ,םיכרדל רבעמ

 םיזואכ רוחב -- דכנהו
 סיזורחב והומכ ןיא

 םסעופ קד שגר ותרישמ ךא

 .סאה לש התמשנ לוק

 תועורזבו -- התבסה הכייח
 תוטטור סיחרפ הידי
 תוהומת םייניעב םהונ אבס
 ! תאז תא ךמע תחקל המ םשל --

 ,ידמחמ : אתבס תרמוא

 יתטקיל -- סיחרפ הדשב

 -- תוירבה לש ןגהנמכ

 .תולחל הכ סיחרוא ינפ

 סיממוד םיינשה דועבו
 םיעמשנ רבכ רטק תוקירש
 תונטקה אתבסה ידיבו
 .תוטטורה םיחרפה רז

 תבבוס השאר תא אתבסה

 תבנגתמ ןיעל העמד

 תשערנו תמעפנ הלוכ

 .תשגרנ דיב רזה טטור

 4%. .מ --- שידיימ)

 ילנאלאק עיצאטס רעד ףיוא

 יימָאלֶאק עיצאטס רעד ףיוא
 ,הדע רעצנַאג א ןשיווצ
 ,ללווצ סנטָאש טרעקיוהעג ןעייטש
 .עדייז ןיימ ןוא עבָאב ןיימ

 טסרעה וד ,לדנייש,, : עדייז רעד טגַאז

 -- ןענערב ןגיוא ענייז ןוא --

 ,טסַאג וצ טמוק לקינייא רעודנוא

 ? ןענעקרעד סיא רימ ןלעוו יוזַא יוו

 טגיוועג גיוו ןייז טָאה הוח ועוו לייוו
 וגעלעג עדייב ןיוש רימ ןענעז
 טניוו ןרעטנוא ,ןזַארג יד רעטנוא
 .''וגעוו יד ןופ טייז רענעי ףיוא

 טנעה עריא ןיא ,עבָאב יד טלכיימש
 -- ןעמולב לטניב א טרעטיצ
 סָאוו וצ ,המהב,, : עדייז רעד טמורב
 י'נ ןעמונעגטימ סאד וטסָאה
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 !אוו-וא -- זיא ,ןעמ טגָאז לקינייא סאד, ,ןיורק קיציא ,בַאה'כ,, : עבַאב יד טגַאז

 ,ןעמַארג ןיא רעקַאנק רענשזַאוו א ,ןסירעגפא דלעפ ןיא ןעמולב יד

 טנייוו ןוא טרעטיצ ןעמארג ענייז ןיא ןוא טייל עקיטנייה ייב עדַאמ ַא זיא'ס

 .יינעמַאמ ןייצ ןופ המשנ יד .יינסירגאב וצ טסַאג א יוזא

 פָאק סעד קעווַא טיירד עבַאב יד וויטָאמַאקַאל א טיירש'ס .ןגייווש ייז

 .ןמונעגרעביא סעפע טימ ייל עמוק רע טעוו יצ ? רע טמוק יצ,,

 טנעה עריא ןיא ,טנייוו עבַאב יד טנעה ערַאד סעבַאב רעד ןיא ןוא

 ...יעמולב לטניב סָאד טרעטיצ .ועמולב לטניב סאד טרטיצ

 הימולוקב תבכרה תנחת דיל תוביתנה תיב

 ייו בייל

 ָ, ו,

 ץרפ .ל .ז ש"ע הירפסה

 .ל = ש"ע םילעופה תירפס הנכש ,רכיכל הליבומה .יקסדוסליפ רכיכ תאצמנ ,"עבא, בוחר לש וזכרמב

 ,הירפסה :וזכרתה הירדח תשולש לע הרידה לכב .ץרפ | | לש תיבה דמוע ןאכ .הקזח רתיב םועפל ליחתמ יבל

 תגלפמ ,"אוויי, דסומל גוחה ןכו םילעופל ברע יסרוק והז .תיתרבחה יתוליעפ לש תיב -- ירוענ תומולח

 ןושארה רדחב ."טנגוי, רעונה תעונתו ןויצ ילעופ .תובוחר השולשל ונפ ויתונולח .תומוק יתש ןב תיב

 .הירפסה התיה ,םייטרפ םירייד י"ע תובשוימ ויה תורידה לכ טעמכ

 -יעפה לע תורשבמה תועדומ תוטשקמ תוריקה תא הרצ הטמיסל ונפ היתונולחש ,תחא הרידב קר .םיאפור
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 -- הלודג העדומ היולת ,הנה .תיבב תינווגברה תול
 -יסא םייקתת יכ תומודא תויתואב ספדומ התיצמתבו

 ץרפמ, :אשונה לע הצריש לבבורז ,י תופתתשהב הפ
 לע הלודג העדומ -- תרחא הניפבו ."קיווייל .ה דע
 תאצרה לע העדומ ,שטיווָאלאגעס יפמ האירק ברע
 שודיק לש תויתואב העדומ דועו םיובטסאמ לאוי
 םסרופמה ןקחשה םע ןורטאית תגצה לע -- הנבל

 ,תורחא תועדומ תורשע ,דועו ,דועו ,ךאנארג רדנסכלא
 תולועפ לע ורפיסש ,די בתכב תובותכ וא תוספדומ
 תועדומ ,יתוברתהו יטילופה חטשב תולודגו תונטק

 -ש ,האירק יברעו םינויזופמיס ,םיחוכיו .םינויד לע
 ."ןויצ ילעופ. תגלפמו ץרפ .ל .י תרבח י"ע ונגרוא

 -של ואבש םיארוק הפ לא הפמ אלמ הירפסה רדח
 -רפסה םידמוע ןחלושה לש ינשה ודיצמ .םירפס לוא

 -רעמ לזייר םהיניב ,םיניינועמל םירפס םיליאשמו םינ
 הניפב .רעלעה לש תותילטל ר'חהיבמ תלעופ ,םיוב
 תמשורו בג תפופכ ,םיובנריב הנח הרבחה תבשוי תרחא
 אוה .רעכייר רבחה בשוי ,הנממ קוחר אל .המ רבד
 םיארקנה םירפסה תודוא הקיטסיטאטסה תא להנמ

 והז אלה ,רהרוהמ םדא בשוי ,ןחלושל רבעמ .רתויב
 ,תונטקמ לחה אוה .הירפסה דסיימ -- גרעבנעלע השמ
 ןיב םפסא רשא ,םירפס טעמ זכיר ,ריגרגל ריגרג רבצ
 רתויב הפיה הירפסה תא םיקה ךכו םיבורקה וירבח
 לש ר"חהיבב דבעו גרוא היה ,ועוצקמב .הימולוקב

 דבעו דואמ ריעצ ליגב דובעל ליחתה השמ .רעלעה
 הא .תשורחה תיבב תכרפמו השק הדובע םויה ךשמב
 "תה םיברעבו הירפסה תדובעל שידקה יונפה ונמז לכ
 םיבר םירפס עלב ,תעדה אמצ ,השמ .םידומילל רסמ
 רפס םשב אורקל היה השק .תורחא תופשבו שידייב
 בורמ הלח ,םימיל ,רבכ וב ארק אל השמש  ,יניצר
 ףרח ,םלוא .הטימל קותר היה תובר םינשו ץמאמ

 ."ןויצ ילעופ,ב תיתוברתה תוליעפה תא להינ ,ותלחמ

 םיחכוותמ .רעוס חוכיו להנתמ ,תלדה ןמ קוחר אל
 תעב םיקעוצ םלוכ .י"אב םינורחאה תוערואמה לע
 .םלוכ לע ולוקב רבגתמ טאר סקאמ לבא ,תחא הנועבו
 קרוסמו קלח ורעש ,םינפ רוויחו םונצ .ןטק אוה סקאמ
 היה .תוקורי םיניעו הובג חצמ היה סקאמל .רוחאל
 ,שפג ןידעו בל בוט היח ועבטמ .ןנוצמ בורלו ינלוח
 בוחרב וירוה םע ררוגתה אוה .טסילאידיאו ימיטפוא

 יצעמ שדחמ הנבנ וליאכ הארנש תיבב ,הנשטנולס

 .טסילאיצוס ,ישפוח םדא היה סקאמ לש ויבא .הינב

 ,ועוצקמב ."ןויצ ילעופ,ב רבח היה תובר םינש ךשמב
 תיבב דבע תובר םינש .תושרבמל הכאלמ תיבב קסע

 -ורחה תיבב הצרפש התיבש ללגב .רעגעה לש תשורחה
 ץלאנ אוהו ותדובע םוקמ תא סקאמ לש ויבא דביא ,תש
 תא דימעה םש תוטימ יתש ןיב רצ םוקמב תיבב דובעל

 סקאמ יה ךכ .תושרבמה ןמ רעשה ךותיחל דיה תנוכמ

 הבוהא דואמ התיהש הרישו םירפס ארק אוה .ותיבב
 .וילע

 השולק רוא ןרק קר .ךושח -- הירפסב ינשה רדחב

 תבישי תמייקתמ ןאכ .ישילשה רדחה ןמ הנה תרדוח
 :םה דעווב םירבחה ."טנגוי,ה תורדתסה לש הלהנהה
 לאכימ ,ןמרה השמ ,גרעבנלע ילעבייל ,לאב םייח

 טעמאק .מ ,רעלזיימ בייל ,גיווצ .מ ,רעינטאל .י ,ןטכיל
 תואמ .תורדתסהה יגיהנמ םה הלא .רעביב ףסויו

 ןמ םיבר .תורדתסהב םירבח ויה ריעה יריעצמ תואמ
 לודג קלח .בותכו אורק ברע ירועישב ודמל םיריעצה
 ןותחתה םלועה ןמ שממ תורדתסהה האיצוה רעונה ןמ

 "כת התיה תורדתסהל .םיליעומ םישנאל םתוא הכפהו
 דובקל םיקלוחמ ויה םירבחה לכ .התדובעב הרטמו תינ
 התשענ תוצובקל הקולחה .םירבח 15--20 תונב ,תוצ

 ומייקתה ,עובשל תחא תוחפל .תועידיהו ליגה י"פע
 .םירועישו תופיסא דבלמ תאזו -- תוצובקה תובישי

 תודלות ,םיילכלכ ,םייטילופ ויה םיירקיעה םיאשונה
 םלועב םזילאיצוסה תודלות ,תידוהיה הדובעה תעונת

 "תומ ויה םידומילה .םזיבוכורובו ץראה תעידי ,י"אבו

 .םירועישב םיפתתשמה תמרל םימא

 תינכת לע דעווה תבישיב חוכיוו להנתמ דחא רדחב
 לע דומעל ידכ ,ריעב רעונה ברקב ןולאש תרבעה
 יונבה רוחב ,לאב םייח תעד יפל .וישעמו וייח ךרד

 "לשה ןיא -- הובג חצמו תומודא םייחל לעב ,תויפלתל

 םידוהיהו רקסב קוסעל םיניינועמ םיינלופה תונוט
 סופיט היה לאב םייח .םמצעב ךכב קוסעל םיכירצ
 .יתימא טסילאידיא לש

 ךכב התאר יכ ,עוצקמ דומלל וילע הרסא ומא

 לחה םייח .הכאלמ לעב היהי הנבש דובכ תותיחפ
 ול עדונ םש ,"טנגוי,ב רבח השענו תונחב דובעל

 לחהו תונחה תא בזע אוה .השוב הנניא םייפכ תדובעש
 .רעמיצ םהרבא לצא תורגנ דומלל

 ןיבמ השענו דבעידב דמל ךא ,שידיי עדי אל ותיבמ

 רההאה םיגיהנמה דחא היה אוה .שידיי תורפסב ןעדיו

 .י"אב בשיתהל ףאשו םלח ,רעונה תעונתב םיב

 ואצומש ,ןטכיל לכעמ היה לאב םייח לש ונימי די

 רוה ומאו ריעצ ותויהב וילע רטפנ ויבא .ינע תיבמ
 -ב דמל לכעמ .תוצלוח תריפתב התסנרפ תא האיצ

 המולח ךא ,דמולמל ךפהיש התוויק ומאו ירדחב הדיקש
 תונחב רכומל השענ אוה ,בר םוקמב .םשגתנ אל

 םיריהזמה םימאונה דחא היה ןטכיל לכעמ .תורוע

 .רעונה תעונתב

 עצוממ רוחב .גרעבנלע ילעבייל בשוי לכעמ דיל
 רבדמו דמוע אוה הנה .םח בלו םיפייע םינפ .המוק

 םושמ ילוא .הרתי הבהא בהא ותוא ,רעונה ינפב

 םע דורט היה דימת יכ ,םירוענ ויה אל -- ומצע ולש
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 ויתויחאו ויחאל גואדל וילע היה .םירגובמ לש תויעב

 רכז אלו םא אלל ךנחתה אוה .ןקזה ויבאלו ,םינטקה

 ילעבייל .ןטק דלי ודועב הרטפנ איה רשאב ,התוא

 בוהא ,ליעפ רעונ ןקסעו ריהזמ םאונ היה גרעבנלא

 רשפא ,הירפסל ואבש םיארוקה ןיב .וירבח לכ י"ע

 -או האכ ,ךאבכייר יטאלו דודב תוריהמב ןיחבהל היה

 םהיחאו םהירוהש רחאל הימולוקב וראשנ םהינש .תוח

 דה םהיניע ללגב רגהל ןתינ אל םהל .הקירמאל ועסנ

 ץרפ .ל .י תירפסב םירבח ושענ םימיל .תואירב יתלב

 .רעונה תעונתב םיליעפ םיפתתשמל וכפה רהמ שיחו

 דחאל עידוד םש היהנ .השראוול ועסנ יטאלו עידודשכ

 ןיילק .א ר''ד

 רריצפט ףסוי

 רוורוויח טבמב ,המחה ינרק ורדח תוקוחר םיתעל קר
 .םעפה רדוסמו יקנ -- םינפבו .החותפה ותלדל דעבמ

 ,לייוולא לש חהזרמה תיבב אילפהל האטאוט הפצירה

 .(הינבורטקלא) למשחה תרבחו רלה ר"חיבל ךרדב

 תואסכה םיבצינ ,ןאכ םייוצמה תונחלושה רפסמ דיל

 .יגיגח רדסמב וליאכ םירדוסמ ,םיקירה

 ףוגה קצומ ,רריצפט לסוי ול דמוע ,ןונזמל ךומס

 ןעשנו םילריפסכ םילסלוסמ ויתוצק ינשש םפשה לעבו

 לע .חזרמה לעב םע החיש לגלגמ ,בהבהצה ולקמ לע

 תגאד השורפ "יכוג ןאוו,ה ןקנקזה לעב ,לייוולא ינפ

 דוחשה הפיכה ושאר לע החמצ ןאכמש הארנו הסנרפה

 .לע לא תיאשנתמה הר

 וניכיח ונתשולשו םיינשח לא יתפרטצה ,יסנכיהב
 .לסוי ודוד םע השיגפה תא ןאכ עבקש ,.רגנמ קיציאל

 רשאכ ,"קושה ימי,מ דחאב םירהצה תעשב הז היה

 העותו ךובנ וליאכ שגינו חזרמה תיבל סנכנ קיציא

 יפל "םינפ תלבק,ב ותוא םדיק לסוי .ןונזמה לא

 ?יתבותכ תא קיציא תחכש םולכ ,שי המ, :וחרוא

 + ? ךל האי וניא יתיב םאה

 ילעופ דילש ,"גראווגנוי,, םידלי תעונת לש םינגראמה

 .ןויצ

 .האושב ופסנ ןאכ יתרכזהש םירקיה ירבח לכ

 לאב םייח .דבאתה -- הירפסה דסימ גרעבנלע השמ

 וליחתה םרטב דוע ,דבע וב תשורחה תיב רצחב הרונ

 ,םירחא םידוהי םע הפסנ גרעבנלע לבייל .תויצקאה

 טאר סקאמ רקיה ירבח .ןטכיל לכעמ םג היה םהיניבו

 רבדה לבא ,וןתשא תא וחקלש רחאל ,דבאתהל הסינ

 דודו יטאל .םירחאה םע דחי הפסינ אוה .ודיב הלע אל

 -וקל םינמרגה תסינכ ינפל השראומ ורזחש ,ךאבכייר

 .ה.ב.צ.נ.ת .ופסינ םה םג ,הימול

 רגנאמ קיציאו

 טקשב ןניסו רבסה תולימ הכובמב שפיח רעגנאמ
 "..תובא רבקל יתאב,, :ויתפש ןיבמ

 תא ץלחל ותוצרב ,לסוי זירכה !רומג רדסב --

 ..תאב םיתמה לאש עמשמ, :ךישמהו ,ךובמהמ רעגנאמ

 : ףיסוה תוששואתה לש עגר רחאלו ...יל רורב התע

 םיתמל רוזעל םילוכי אלה ,םייחה ונחנא ,םלוא,

 י"ע תוטשפב ,ךכ ...ןדע ןגל רשי וסנכי םהיתומשנש

 " ..םייחל תייתש
 לייוולא 'ר ,ןכ םא, :חזרמה לעבל הדח האירקבו

 ".חולמ גד תכיתח םע ש"יי אנ שגה --

 קופיס לש ץוצינו ותמשנ לע העמק לקוה רעגנאמל
 תאילמ העונתב .ךורעה ןחלושה ינפ לע ךפתשה ינציל

 הכו הריב סוכב "ןפנורב,, תיסוכ לכ הוויל אוה ןח
 הממדה תריוא ךותמ רשאכ .םוקמה תוולשב ונעקש

 שימייה, תירגנמה הניגנמה תדהדהמ לולא שדוח לש
 .(רקיו דמחנ ,יתיב) "רעייט ןוא ביל

 תוקדל ונתיאמ רס רעגנאמ קיציאש ,םיוסמ עגרב
 לש תשראב ,רריצפט ףסוי -- ודוד ינלאש ,רפסמ
 םעפ היהי -- הז קיציא םאה ,השקבב יל רומא :הגאד
 ? םדא ןבל
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 ינירק-רנכייצ הינוד

 רפס יתב

 הקבוריפש

 "שעה תונש יהלשב הדסונ תונבל תידוהיה היסנמיגה

 ירלופופה הייוניכ ןאכמו -- אריפש ר"ד ,ברה י"ע םיר

 ."הקבוריפש,,
 ךא ,דסומה תא ומצעב אריפש ר"ד להינ ,הליחתמ
 "מיגה לוהינו ריעה תא בזע אוה הרצק הפוקת רחאל

 "והיה הרבחה, זא ארקנש ירוביצ ףוג ידיל רבע היסנ

 :ודמע ושארבו -- "םיינוכיתו םייממע רפס-יתבל תיד

 'ה ,ףייר 'ה ,רלאצ רני'זניא ,לססה ריד ,רגניז ריד

 .םירחאו ןייטשנירג

 םיילהנימה םיטביהב ולפיט תאזה הרבחה יגיצנ

 יעדמ"יכוניחה םוחתהש דועב ,היסנמיגה לש םייפסכהו
 .םילועמ םיידוהי םירומ רבח ידיב דקפומ היה

 לש ןיינבב היסנמיגה הנכש תונושארה היתונשב

 ןכמ רחאלו ,יקשויצסוק 'חרב ("הססק הנלנומוק,,) קנב

 התיהש ,הקינרפוק 'חרב תיטרפ הליווחל דסומה רבע
 םשב (ה'ציבומריפ) יממע רפס תיב הרומל תכייש

 "ירוחא, הנבמ םקוה ,תיבל הכומסה רצחב .וק'צומיט
 ןכו תולמעתה םלואכ שמישש ("הניציפוא, זעלב)

 ןמטכיל 'פורפ -- סהיניב ,םידימלתו סירומ ברקב אריפש ר"ד ברה
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 ויה .הקיזיפו הימיכ ,היגולויבל רקחמ ירדח וב ונכוש

 תוריכזמה הנכוש םהב ,גגה תיילעב םירדח המכ םג

 תיבה ןיבל ישארה ןינבה ןיבש חוורימב .הלהנהה לש

 -חב .שמשה ררוגתה וב ,ןטק הנבמ דוע דמע ירוחאה

 ףקומ היה רפסה תיב לכו טרופס שרגמ םג היה רצ

 .תחפוטמ הניג

 תודימלתה

 תודימלתה ןיינמ היח אל "הקבוריפש., היסנמיגב

 םושמ תאזו ,תויתכלממה תויסנמיגל האוושהב ,בר

 םמצעל תושרהל ולכי אל םיברש ,הובגה דומילה רכש

 תא חולשל םתקיז ףא לע ,הלודגה האצוהה תא ןממל

 םימולשתה רועיש בייחתה ,ךדיאמ .םש דומלל םהידלי

 לש ומויק ןומימל ידיחיה רוקמה היהש ןוויכ ,הובגה

 -כשמ תודימלתה לש ןאצומ היה ,ןכ לע רשא .דסומה

 םתסנכהש הכאלמ ילעבו םירחוסה ,היצנגילטניאה תוב

 היסנמיגב יכ ,ןייצל יואר תאז םע .תרפושמ התיה

 ינבמ דחוימב תורשכומ תודימלת םג ןמוקמ תא ואצמ

 .רובידה תא ביחרא דוע ךכ לעו םיינע

 אלא .המצע ריעה יככותמ קר אל ואב תודימלתה

 ,בוטולבאז ומכ ,הימולוקל תוכומסה תורייעהמ םג

 תנשב .דועו ,בוסוק ,הקנדורוה ,בונולבי ,ןי'זינ'צפ

 הפוקת התואבו תודימלת 120-כ דסומב ודמל 0

 'בגה ("רטסיגמ, ראותב) ,תלהנמה ושארב הדמע

 רשא ,תוימורת תודמ תלעבו הנידע השא ,ןייר הינפטס

 התיה איה .הבר הישותו הנובתב היסנמיגה תא הלהיג

 הניא ןדיש תורשכומ תודימלת תלבקל תמזויה םג

 ןיינעהש המצעב תגאודו הובג דומיל רכש םלשל תגש

 הוונעב ,טקטב -- תאז לכ -- הלהנהה תורוקממ רדסוי

 .םיברב עדוויי רבדהש ילבו

 םירומה רבח

 ,עודיכ ,איה רפס תיבב תיזכרמהו תידוסיה היעבה

 היגוסב םיעקשומ םיצמאמ טעמ אלו םידומילה תמר

 היסנמיגה םלואו .םיישקו תוגאד םעפ אל תררועמה וז

 םירומה רבח ןיגב הלא לכמ הרוטפ התיה "הקבוריפש,

 תצעומ ריכזמכ ;תלהנמה תא רבכ יתרכזה .הלועמה

 .ןמדייז לאכימ רוספורפ ,יאקיטמטמה שמיש םירומה

 םינשבו רביירש 'פורפ 'בגה -- ןובשח ודמיל ודבלמ

 ודמיל תינלופה הפשה תא .טאלג 'פורפ -- תונורחאה

 ןב) רגרביינש הינה 'פורפו רמרק היליצצ 'פורפ --

 ;(ביבא-לתב םויכ רג -- רבהנטסרג באז ,התוחא

 ,רטכר היתב 'פורפו ןמסייר הינוט 'פורפ -- תיניטל

 .הכאלמו תירבעה ןושלה תא תיקלח םג הדמיל רשא

 למאה 'פורפ -- ודמיל תידוהיו תיללכ הירוטסיה

 המצע תלהנמה -- ודמיל היפרגואיג ; הפי הזור 'פורפו

 'פורפ הליחת -- ודמיל הימיכו הקיזיפ ;דיינש 'פורפו

 ..ןמכרפש רתסא ר"ד -- כ"חאו ןירפלה הזור

 .- הרצק הפוקתו ךוארנזור 'פורפ דמיל היגולויב

 -- ורוה תינמרגה הפשה תא ;:רכוס 'פורפ 'בג םג

 םייח 'ר ,ץ"ומו ןיידה לש ותב) םימואת הזלא 'פורפ

 'בגה -- תולמעתה ;סאה--רלוק 'פורפו (םימואת יבצ

 'פורפ 'בג הדמיל -- הרמיז וליאו טמוק--לגרביל
 .עבטל רוספורפה לש ותיער .ךוארנזור

 הקינרפוק בוחרב '"הקבוריפש,,ה לש ןיינבה
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 ''רויד,, יישק

 .היסנמיגה לש הנוכיש תניחבמ םיישק ורצונ ,םימיל

 םתס וא תוימשיטנא תושיגנ לש םימעטמ םא ןיב

 ויהש םייתכלממ םימרוג ןיינעל ולפטנ ,"תוזירפק,

 היסנמיגה ןיינבש וקספו .ךוניחח תויעב לע םינוממ

 יוניש לוחי אל םאש ועירתה םה .ודועיל יואר וניא

 בצמה רימחה 1937 תנשב .דסומה תא ורגסי -- ןודנב

 -לתהו ,"ןויכיזה, תא היסנמיגהמ וללש הארתה רותבו

 תורגבה תוניחב תא רובעל תאז בקע וצלאנ תודימ

 ררוע רבדה .תוינרטסקא תודימלתכ 1938/39 תנשב

 ןורתפל םישופיחה .םיבצעו תואירב לזגו חתמ הברה

 .שדח הנבמ םיקהל טלחוהו תונתחדקב ושענ היעבה

 שכרנ ףאו םיפסכ סייגל רבכ ולחה ,וז הטלחה תובקעב

 .הקצל'צש -- הבולאוו 'חר תניפ -- םוקמב שרגמ

 .םיעצמאהש ינפמ ,אל ותו -- דוסיה חנוה תאז רחאל

 .וקיפסה אל םייפסכה

 רפסה תיב לש תיבה 1938 תנשב הנפתה םייתניב

 "פיש ,ותוא הרכש "הקבוריפש,ה תלהנהו "הקינרפוק,

 לש ןתחמשל ,דסומה תא וב ןסכאל ותרישכהו הצ

 .תחאכ םירוההו תורומה .תודימלתה

 ינכפפהתמ הנפמ

 םימעה תודלותב המשרנש וז ,1939 תנש העיגה ,הנהו

 ,תורידאה תויושחרתהה תלוברעמב .םלוע תרה תנשכ

 -רת ,םיינידמ ,םייתרבחה ונייחב תוכופהת םג ורבע

 ,ךוניחה ימוחתב םג הזחא וז העפות .דועו םייתוב
 רפסה תיב לש תינוגראה תנוכתמל הרבע היסנמיגהו

 ,ברועמ ,תותיכ 10 לש ןוכית רפס תיב ,ונייה ,יטיבוסה

 םוקמבו יוניש לח הארוהה תפשב םג .םינבו תונבל

 הפשה ידומיל םוקמב .שידייב תורוהל ולחה ,תינלופב

 ךא .תיניארקוא התע ודמיל ,תיניטאלהו תינלופה

 םעפ ודמל םהש ינפמ ,ךכב ישוק לכ היה אל םירומל

 .הירוב לע הפשה תא ועדיו תיניארקואה היסנמיגב

 היסנמיגה הכיראה אל השדחה התנוכתמב ,םרב

 היסור ןיב המחלמה הצרפ 1941 תנשבש ינפמ ,םימי

 ,רגט היזדנא --) ,רגנד ,הקנימ ןמצוש ,הלפ רקה ,רברפש ,ןייטשרפיצ ,יוט : לאמשמ הלעמל
 ,רגניז היסאוי ,ןייטשנירג ,רגט היסר :לאמשמ הנותחתה הרושב .(--) ,סירק הקליל
 .סדנרב היצסא ,רצינ'זיוו ,שריה ,םיובלוש ,רגרביינש הינה -- הרומה ,'ציבוניבר ,שטיוד ,ןמיונ
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 הבירחה רשא ,האושהו יצאנה שוביכה אבו הינמרגל

 .לכה תא
 -- תודימלתה ןתוא הביחב ריכזהל יל השרוי ,םויסב

 .ינורכזב ורמתשנ ןהיתומשש ,םידומילה לספסל תורבח

 םייחב ורתונ ןטועימ קרו ופסנ ןבור ,לודגה ינובאדל

 .ךורב ןרכז אהי .םימדה לובמ רחאל

 .(שידיי ביתכב םירסמנ תומשה)

 ,ןאמרעביל אלער ,אילוי ןַאסדיוואד ,רעלאק איזדע |
 םירמ ,רעגניז איסאאי ,ןאמיימ איסָאז .הרש טעמאק

 -טערב איזיג ,אלעה רענסאו ,ןייטשנירג אלואפ ,שירפ

 ,רעלעה איניג ,רעלעה איסול ,ןעטסעק אילוי ,רעל

 אלעה ,סירק אליל ,רעצינשזיוו איזור ,ואט אדליטאמ

 איניג ,םואבלוש איסוט ,לעסעה איזור ,ןאמרעבליז

 אלעפ ,ןאמרעקוצ איסול ,רעטכער הבוט ,ןאמדלעפ

 ,סירק אינארפ ,גרעבלעזיוו ,רעביש אזלע ,רעקאה

 ,ןאמצוש אקנימ ,גרעבסונ איסַאז ,ץיוואראה אצול

 איניג ,רעלגאנ איניג ,סקאוו אקייח ,ואט אינארב

 אקנאח ,רעגנאד אטור ,אקצוסארק אטיר ,רענכייצ

 ,ןייטשנירג איווליס ,ףייר אעט ,שער אלֶאפ ,רעטיב

 ,רעלגאנ הטינא ,ןאמגרעב איזיא ,רעצינשזיוו אקסיוו

 איסול ,רענווא אצנאמ ,קרטש הרופיצ ,רעגאט לחר
 אקנאפ ,טכענקסואה אינאד ,בואל אקניא ,רעלאצ

 "אה אינאד ,ףיירג איסאב ,רעזאלג איזדירפ ,רָאטנאק

 ,רענסָאר הקבר ,ךרָאטש אלעזיג ,ךרָאטש איניג ,טכיב

 ,ןאמקיד אלעב ,ףפאצנענאט אנעריא ,טעמיצ אקמירפ
 -רעקע אמילב ,דנאר אלֶאל ,ךייר אלאס ,ךייר אביל

 -נעזליה אטימ ,ךאסייפ אקלאס ,ץיוואראה איווליס ,גניל

 ,רעזייוו איניג ,רעזייוו אקיפ ,רעדלאה איסול ,טאר

 אילוי ,ואדנאל איסַאז ,גרעבסונ םירמ ,אלער שטייר

 ,קנאבנעטראג אקטעב ,רעלטערב איסעצ ,רעצינשזיוו

 אקשורב ,ךואר אלאס ,גינעה היתב ,רעלסערפ אטור

 אננא ,ןייטשגאל אקטעב ,ץראווש איזדיזד ,ךרַאטש

 ,רעכעלב אקפעפ ,גרעבנעטראג אקנאלב ,רעלקיש

 ,רערעה אדגאמ ,ץראווש אינאמ ,רעואבלימ תויחאה

 אזיג ,ץינירק אידוה ,רעבליז איסונ ,רעזאלג אקלאס

 .רעקאה

 ,םימואת .א ,וליוו ךוארנזור ,היזור הפוי ,ןמדייז לאכימ ,רגרביינש הינה ,(--) ,ןמכרפש : לאמשמ הנושארה הרושב ,10 התיכ

 ,רדלוה היסול ,יפפ ואנמאווש ,הלב .רנזואמ ,הרלק ריימולוק ,היזור רמייה ,קינ : לאמשמ היינשה הרושב .ןייר .ס ,יקסלכימ

 .רנייו ,הקריא ךיליירפ ,הטימ טרנזליה ,הליט רנליוו ,ינפ ןבתכ ,הטרב גרבנירג ,הילוי רצינ'זיוו ,רלטרב היסצ ,הקני גרבנטור

 ,היתב ףיירג ,הלפ ןמרפייא ,הזיג רקאה ,גרבסונ ,דנלרוא ,הרלק טקאוו ,הינוד טכיבה : לאמשמ --- הנוילעה הרושב

 .רגה הקטא ,גינק היזור ,הינוס רדלוה
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 ; (--) ,רקנ'צוה ,(תלהנמה) רנייר הינפטס ,(--) ,ךוארנזור ,סאה-רלוק ,הזור הפי : ןימיל לאמשמ סיבשוי הנושארה הרושב
 ,בואל ,ןמקיד ,(--) ,קרטש ,(--) ,(--) ,רנזור ,ףיירג ,ךייר ,ךוארנזור .וו ,ןמדייז לאכימ : לאמשמ -- היינשה הרושב
 ,(--) ,ינירק חינוד ,ףפצננט ,(--) ,(--) ,רגט ,רנבא ,רלשיפ ,טמיצ : לאמשמ -- הנוילעה הרושב ; טדיינש ,לגרביל-זטמוק

 .רזלג ,רלגנ ,רלאצ היסול ,רבליז

 רזייו ףסוי ר''ד

 תיתכלממה היסנמיגב םידוהי
 ,םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב ויה הימולוקב
 וסלכאש םימעה תשולש ליבשב םיינוכית רפס יתב 4
 תיללכ הלכשה םהידימלתל וקינעה רשא ,ריעה תא
 תיתכלממה היסנמיגה התיה ,ןכ יפ לע ףא .תיעוצקמו
 םידימלת ולכי ובש ידיחיה רפסה תיב -- הנושארה

 תויוגייתסהב -- תאז ףאו ,ןוכית ךוניח לבקל םיידוהי
 .תויטסרד תולבגהו

 -מל היה רשפא םידוהי יבגל סחיה לש האצותה תא
 .תיללכה היסולכואבש תעב וב .תותיכב םניינמ יפל דוד
 ירה ,80% ידכל :עיגמ םידוהיה לש םקלח היה ריעב

 רתויה לככ איצמל היה רשפא היסנמיגה לש תותכב

 דסומה תמר ְּ

 הביטקפסרפ ךותמ תאזה הפוקתה רבעל ונפיקשהב

 המרה תא הנושארו שארב ךירעהל יוארה ןמ ,הקוחר

 -ודיסו היתונוכת הינקתמ לע ,היסנמיגה לש תיללכה
 .היר

 לש היינשה תיצחמב םקוהש ,יתמוק ודה ןיינבב

 םירדח ךותב תוליבקמ תותכ ואצמנ ,197ה האמה

 ;תידוהיה תדה ידומיל ליבשב רדח :םדבלמו םיחוורמ
 םירדח 3 ,הקיזיפל םירדח 4  .היגולויבל םירדח 3
 תיאופר הדבעמל רדח ,רויצל 2 ,היפרגואיגל 2 ,הימיכל
 ,תולמעתהל דחוימ הנבמ ,םייניש תדבעמל רדח ,תיללכ
 וכו .טרופס ישרגמ 17 םע ,םיטנדוטסל תודימ בחר ןג

 המגמה דבלמו ההובג המר לע ודמע םידומילה םג

 -וסי הלכשה םידימלתה ולביק ,דסומה לש תיטסינמוהה
 .םייטסילאיר תועוצקמב םג תיד

 | םיסחיה תוועועתה

 דואלל םידוהיה ןיב םייטקרוק םיסחי וררש הליחתמ

 תונשב ,הינמרגב םזיצאנה תיילע םע ךא ,םירחא םימ
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 בצמה לע התעפשהו ,תיחכונה האמה לש םישולשה
 ,היסנמיגב הערל יוניש לח ,ללכב הינלופב ינידמה
 ינמואל םרז אלמתנ ללחה .תוברועמה תותיכב דחוימבו
 ,םידוהי -- םימואלה תעברא .תופירחה אולמב שגרוהש
 -רפנ תורגסמב ונגראתה םידוהיו םיניארקוא ,םינלופ
 ןיידע ויה תותכה ךותב םיישיאה םיסחיה םנמא .תוד
 .ליח ושעו וחרפ םיינמואלה תונויערה ךא ,םילבסנ
 תא ףיצהלו עובשב ינש םויב אובל וגהנ םינלופה
 ףאו ,ןושאר םויב ולביקש תימשיטנא תורפסב התכה
 תצפהל יעצמא תויהל ךפה םמצע םירועישהמ קלח
 .תימשיטנא הלומעת

 לע תומלש תואצרה ואשנ םיימשיטנא םירוספורפ

 -סמה יתב תמרחה לע ורביד םה ,'תידוהיה היעבה,

 -הש וא "תינמרגה המגודה, לע ועיבצה ,םיידוהיה רח

 ודימשת אלו וגילבת יתמ דע :םינלופ, -- חסונב ופיט
 -ה -- הרורב הנווכה) "!םכיתחת םירתוחה הלא תא

 -יטנאה רוספורפה גהנ ,לוכיבכ האווסה םשל .(םידוהי

 ופיסוהב ,.תיסראה ותפטהל תוצלחמ שיבלהל ימש

 לש ותרישל המדקהכ םכל רמול יתיצר תאז, :געלב
 "...ינולפ -- ררושמה

 ימשיטנאה לערה יערז רבכ ואשנ 1936--38 םינשב
 םיינלופ םיטנדוטס תויפונכ ויה םיברעב .םישואב ירפ

 תונקל ולדח -- םירחא ;תובוחרב םידוהי לע םילפנתמ

 תא וב ונקיש םיטנדוטסה תא ץלאלו היסנמיגה ילתכ

 ילעבב וז ךרדב עוגפל ידכ ,םהל םיצוחנה םירבדה

 תדחוימ הריווא הרצונ ,םימיל .םיידוהיה תויונחה

 -- םינלופה ;םתפשב קר ורביד םימואלה לכש ,הנימב

 ורביד םידוהיהו תיניארקוא -- םיניארקואה ,תינלופ

 םינוש םימרוג ,רבד לש ורוציק .שידיי וא תירבע

 ךותב ביטרפואוק םיקהל וליפא וסינ םה ,םידוהי לצא

 ךותב םיימינפה םייחה תא ונגריאו ובציע ץוחבמ
 .היסנמיגה ילתכ

 םייתורבחה םייחה ולהנתה ,הלאה תועפותה דבלמ

 הלא יא ויה םידימלתל ,ונייה ,םילבוקמה םירושימב

 הפשב עובק ןוחרי לשמל ומכ םיימונוטוא םיסופד

 ןמ הז רשקהב .םיקתוע 600 לש הצופת םע תינלופה

 ,םידוהי ינש הללכ ןוחריה תכרעמש ,ןייצל יוארה

 םעפ הרק ,םלואו .ישארה ךרועה היה םהמ דחא רשאכ

 דותל םסנכיהבו ןותיעה לש שדחה ןויליגה תא ואיבהש

 -לופ םיטנדוטס המכ םהילע ולפנתה ,היסנמיגה ןינב

 אל ונחנא, :וחווצו תונוילגה לכ תא וערק ,םיינ

 "!ידוהי ןותיע ןאכ םיצור

 ,ץוחבמ תועפשהה ןכו היסנמיגה ךותב הלא תושוחת
 תונפל םתוא ונברידו םיידוהיה םידימלתה תא ולשיח

 בור ויה ,םימיל .תידדצ בר תימואל תידוהי תוליעפל

 ינוגראב םינגרואמ םיידוהיה םיטנדוטסה לש םבור

 ."ינויצה רעונה. תורדתסה ךותב רקיעב ,םיינויצ רעונ

 -מיגה יככותב םג ימשר ןפואב ןגראתה ןמז רובעכ

 תודוה חתפתהו גשגישש ."תידוהי תוברתל גוח, היסנ

 .סדנארב .ז רוספורפה לש הליעפה ותרזעו ותורסמתהל

 הארהו םכירדהש אלא ,וידימלת לע ןגהש דבלב וז אל
 .ןוכנה ןוויכה תא תופוכת םהל

 גוחה י"ע הכונח ברע ךרענ 1933 תנשב ,ינרכוז

 לש ותופתתשהבו תירבעבו תינלופב להנתהש ידוהיה

 -מיגה תלהנה תא גצייש ,ירצונה םירומה רבח ריכזמ
 ןרקל הפי המורת םרת אוה ןיינבל הסינכב .היסנ

 -סמב עומשל וילע היה ירה ,ךכב יד אל םאו ,תמייקה

 םיעבשנ םיידוהיה וידימלת דציכ ברעה תינכת תרג

 תידוהי תוברתל גוחה .לארשי-ץרא -- םצראל תונמאנ

 -פאל תובורמה תולבגימה תאפמ ,ומויק תא ךיראה אל
 .ותלועפ תורש

 תהפירתחה תוימשיטנאה

 -ופה לשממה .הריוואה הטהלתה 1938 תנש תארקל

 דחאבו יברעמה ןכשהמ ועפשוה םיינמואלה םיגוחהו ינל

 המסיסה תחת תנגרואמ הנגפה הימולוקב הכרענ םימיה

 ועידוהש יפכ .תוינולוק הל רוסמל תעבות ןילופש
 שארב הידימלת ודעצי .היסנמיגה ילתכ ךותב שארמ

 היה דחאה ןדיצ לעש תוזרכ ואשנ םיניגפמה .הנגפהה
 הדיצמו "(תוינולוק) תובשומ םיעבות ונחנא, :בותכ

 -פהב ודעצש םיטנדוטסה ."הצוחה םידוהי, -- ינשה
 דוהיב הכה, :ןוגכ ,תוימשיטנא תואמסיס וארק הנג

 ."םשרגלו םידוהיב תוכהל, :םהל ונקית םירומהו "םיד

 -לת ובשי הנגפהה םויק תעבש ,יל רוכז הז רשקהב

 סדנארב רוספורפ םע דחיב ,םלצה לצא םיידוהי םידימ
 ראשנ זאמו -- םידומילה תנש םויס לגרל ומלטצהו
 .תרכזמכ םולצתה

 תיתכלממה היסנמיגה ןיינב
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 .'ציבינפוקס להנמה ימיב ,1913 תנשב תיתכלממה היסנמיגה ירגוב
 .ךיירטשנטור ןתנו עשוהי םיחאה -- םירגובה-םידימלתה ןיב

 הרושב .1932 תנשב תיתכלממה היטנמיגה לש תישישה התיכה

 .ןמגאוו 'פורפ -- זכרמב .סואבנגייפ ימס -- ןימימ ינוציקה ,הנוילעה
. 



 .רנכוש דוד ,(--) ,ןמרייוש
 ,םסואבנגייפ ימס

 ןיוורא ןמחנ ,רנזייא ןסינ
 ,רזייוו ףסוי ,רגנימרפ וינוז סדנהמה

 ,רוודניו

 הרבא ,סואבנגייפ וינ ה

 ,(יונ בד ר''ד) ןמיינ ויזב

 יילב סם

 'פורפ

 ,שטיוד (ויזיא) קחצי ,(--) ,
 לאמשמ םסידמוע

 ,רכומש

 לאמשמ םיבשוי הנושאר ה הרושב
. 
 . ,סדנרב .

 (ידו הי) ןמטכיל
 היסנמיג

 3, תגלפמ אישנ ,לפיטש הרומ ה -- ולאמשל ,

 ול
 .הימולוקב (םיקדנא) "ד

 ךנחמ ו == רנל? מיל ,ןורוב הנמה -- הנומת ה סזכרמב .תיתכלממה ה לש התיכ

 הימולוק רפס
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 ,1[ רנזייא ןסינ ,1 רנטיא ןסינ :לאמשמ םידמוע .דמול ידוהי רעונ
 .סואבנגייפ וינה -- םיבשויה ןיב ;רהוודנל ,(רשנ והילא לכירדא) רלדא ידא

 י'הנוו'זד הלוקש,, יעוצקמה רפסה תיב
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 סטרר ףסוי

 הימולוקב טרופסה ייח
 רעונה ייחב תיללכ תוררועתה הלח 1910 תנשב

 הלא יא רחאל תושדחתה ןיעכ ,הימולוקב ידוהיה
 -יעפה ימוחתב רקיעב וטלב הינמיסו "תומודר,, םינש

 .תיביטרופסהו תיתוברתה תול

 בשחיהל הלוכי ,תאזה היישעה חטשב רכינ גשיהכ

 הדסונש תיתגלפמ יתלבה תידוהיה םיטנדוטסה תדוגא

 ימ ,רכאס קיזייא לש תכרובמה ותמזויב .הנש התואב

 -בעה הטיסרבינואה לש ישארה ןרפסה םימיל היהש

 לש תכסמ התואב םירחא םייוליג .םילשוריב תיר

 םיפסונ םיעוריא ינש ןכ ומכ וויה םירוענ תושדחתה

 יריעצה רמושה. ידסייממ דחא ,לב לסוי :םיבושחו

 םיפוצה ןוגרא םיקמ ,(םיערופ י"ע 1919 תנשב חצרנ)

 ןודעומ דסיימ סרר המלשו ("טואקס רעד,) ידוהיה

 -גודה יפל (6.'.2) "רורד,--ג .ט 'ז ידוהי תולמעתה

 .בובל ריעב המוד הדוגא לש תנוכתמהו המ

 המלש :םיאבה םירבחה וללכנ םידסיימה דעוב

 'חרמ -- רמרק ,טר ףסוי ,רלטרב והיעשי ,סרר

 -או רלשרד"רזואפ ,וגקסיבוס 'חרמ רלמר ,הקבוחינמ

 לע המה ונמנ םבור -- (דוע םירוכז םניאש) םירח

 .םירומל יניארקואה רנימסה לש וידימלת

 ריעב הטשפ ,.ןודעומה לש ותמקה תודוא העידיה

 -כואה תובכש לכמ רעונ ינב תואמו קזבה תוריהמב
 דוליעפב בלתשהלו וב םשריהל ורהנ תידוהיה היסול

 .ויתוי
 יבחרמב ומייקתה םיינושארה תולמעתהה ינומיא

 ריוא גזמ לש םיאנתב ."'טורפ,,ה רהנ ךרואל ,"קנירז,,ה
 תיב, םלואב םינומיאה ומייקתה ,ףרוחה תנועבו םושג

 ."לארשי
 -ולוקב תינויצה תורדתסהה ר"וי ןיכה 1911 תנשב

 רשא ,ןודעומח לש ןונקתה תא קהנזור המלש ר''ד ,הימ

 1934 תנשב רורד-.ג.ט.': תצובק
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 ,תאז םע .תירטסואה הלשממה י"ע ןכמ רחאל רשוא

 ףאו תשבוגמ רתוי תינוגרא תנוכתמ ןודעומה לביק

 ר"ד ,יקצוסרק ר"ד :םירבחה בכרהב ,ינמז דעו רחבנ

 .לססה ר"ד ןידה ךרועו ןמדלוו ןוירטונה ,רב רודיזיא

 םהו רדוסמ רתוי ןויבצ הלביק םינומאה תופיכת םג

 "דורנ םוד, םלואב ,עובשב םיימעפ תועיבקב ומייקתה

 תולמעתה ינגפמ הנש ידמ וכרענ הכונח ימיב ,"ינ

 ןהו (85%8 0520200ת0501) ןוכסיחה תפוק םלואב

 ספא דע סופת דימת היה םלואה .תולודג תוחלצהל וכז

 ץוחב ראשיהל וצלאנ ,ויתותלד לע ואבצש םיברו םוקמ

 ר"ד י"ע ןגפמה חתפנ הנושארה םעפב .םוקמ רסוחמ

 ןושרג ר"ד י"ע אשינ החיתפה םואנו קהנזור .ש

 .בובלמ הזה ערואמל דחוימב עיגהש רפפיצ

 םיערופ דגנ -- ג. 'ז ירבח

 לש תיביטרופסה תוליעפה הקספ המחלמה תונשב

 רוקת התואמ עוריא ןאכ איבהל יואר לבא ,ןודעומה

 1917 תנשב :ןודעומה ירבחל הכלשה ול התיהש ,הפ

 -תהו םיכומסה םירפכהמ םירכא ינומה הריעה ועיגה

 י"ע םהל בצקוהש חמקה תא םידוהיהמ דודשל וננוכ

 הברמל .חספל תוצמ תייפא םשל ירטסואה לשממה

 דיקפתב ,ירטסואה אבצב ןיצק סרר המלש היה ,לזמה

 ,קראקיפ (ףולא ןגס) "טסרבוא,ה לש "טנטוידא,

 ודיב הלע ,הז ודמעמ תוכזב .ריעה לש יאבצה הלשומ

 תא הל דיעוהלו הירמרדנזה לש הקלחמ "גישהל,

 םירכאה דגנכ תידוהיה היסולכואה ןגמ לש דיקפתה

 םיזע רעונ ינב םג ואב הקלחמה תרזעל .םיערופה

 לססה ר"ד י"'ע ונגרואש ,.ג .ט .'ז ירבח םבור ,םיצימאו

 .ריעהמ םיערופה תא ושריג םהו תויח (ילות) ילתפנו

 ךות .ןודעומה לש ותוליעפ השדוח 1919 תנשב

 ותעשב ןכוהש ןונקתה אצמנ יזוחמה להנימב םישופיח

 הלעפש ,היצילימה תדקפמ ישנאו קהנזור ריד י"ע

 ופפה ,םינמורהו םיניארקואה לש םנוטלש תעב ריעב

 .ןודעומה לש הלהנהה ירבח תויהל יטמוטוא ןפואב

 רפנק לש לודגה תיבב םייקתהל התע ולחה םינומאה

 רזואפ ה'ה לש הלועמה םתכרדה תחת ,"קניר,ב --

 ורבע תרחואמ רתוי הפוקתב .הטוריס ר'דו ,רשרד--

 הרומה תכרדהב ."ינדורנ םוד,ה לש םלואב ןמאתהל

 .וקנרפ -- תולמעתהל
 ףנע תא הנושארל שיוק דרנרב ןגרא 1920 תנשב

 םוחתה םימיה תצורמב תויהל ךפה רשא ,לגרודכה

 לש . תיביטרופסה תוליעפב הרדישה זולו יזכרמה

 רובק 6 הדוגאל ופרטצה הרצק .הפוקת ךות .ןודעומה
 .םיריעצ לש שולשו םירגוב לש 3 ןהמ ,לגרודכ תוצ

 ."טורפ,ה רהנ ךרואל "קנירז,ב ולהנתה םינומאה

 םייזכרמה היליעפו 1937 תנשב .ג.ט.'ז תצובק
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 רעונה תצובק דגנ .ג.ט.'ז לש ""יובדלוא,,ה קחשמ

 ,םיידוהיה לגרודכה ינקחשל םייוגה וגעל הליחת

 ,התואנ המר לע אוה קחשמהש תעדל וחכונ רשאכ ךא

 ונמט אל םיידוהיה םירוחבה .עירפהלו לכנתהל ולחה

 השבגתה םימיל .הרעש המחלמ ובישהו תחלצב םדי
 םינקחשה יבוטמ הבכרוהש "תיגוציי, לגרודכ תצובק
 םע -- הדוגאה םעטמ -- דדומתהל הדעונ רשא איהו

 ?רורד,--.ג.ט,ז לש הנושארה הצובקה .תורחא תוצובק
 :םיאבה םינקחשה תא הללכ

 ןואל ןטרוב ויסה ןטרוב לרב ,לשיב ,דרנרב שיוק

 שטיוד ,(ריעצה) רנטואמ ,(רגובה) רנטואמ ,טרנזליה
 | .רעוואטיל ,רזאל-רלסרפ ,ויזיא

 ןודעומה לש ותושרל דמעוה 1922--1924 םינשב
 ותארשהב ,שריה ןורבה לש רפסה תיבב םלוא .ג.ט.'ז
 ,םינומא ומייקתה וב ,דנהרללא ,הליהקח אישנ לש

 תודסומ לש תובחרומ תובישי םגו םיירוביצ םיעוריא

 .םייתרבח

 .1931 תנשב רורד-.ג.ט.'ז לגרודכה תצובק
 ,רלגיצ קלוב ,קהנזור לפוק ,ןירג לסוי ,דלפסורג קדנומ ,רלדא דנומגיז : הנומתב
 .דוע םירוכז סניא םהיתומשש םירחאו ףואלוצ רקסוא ,ןייטשרייפ קיזייא
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 הנורחאה תולמעתהה תגוצת המייקתה 1924 תנשב

 קנעוה הז דמעמב ."ןוכסיחה תפוק,  םלואב .ג.ט.ז לש

 -חוהו ןודעומה לש "דובכ אישנ, ראותה סרר המלשל
 לע םיצע 100 תעיטנ י"ע ,.ל.ק.קל המורת םירהל טל

 .לארשי ץראב לצרה רעיב ומש

 -וחמו ןודעומה תא יסנניפ רבשמ דקפ 1925 תנשב
 -תהל לדחו תולמעתהה ףנע ררופתה םיביצקת רס

 --.ג.ט/ז תלהנהב ארבג יפוליח םג ולח וז הנשב .םייק

 .רמרק רודיזיא ריד ןידה ךרוע רחבנ ר"וי רותבו רורד

 ,ץילב לש ותיבב םלוא הדוגאה הרכש 1934 תנשב

 -אל) לגרביל 'בגה ,תולמעתהל הרומהו הבולוו 'חרב
 תוצובקל םירועיש הקינעה (טמוק -- היאושינ רח

 לש םחוקיפבו םתכרדה תחת ,םישנו םירבג ,רעונ

 .רגייצ שוילוי ר"דו רכייט דנומגיז ר"ד ,םיאפורה

 לגרודכה ייווחמ

 לגרדוכה תודחאתהל הצובקה הפרטצה 1922 תנשב

 אה לש ("6")) 'ג הגילב הגווסו (תיצראה) תינלופה

 -ןיב תויורחתב לבח החקל ךליאו ןאכמ .בובל רוז
 םיקחשמב ןכו ,.הלש הגילה תרגסמב .תויתצובק

 הרשוכ .הלועמ רתוי המרב תוצובק םע "םייתודידי,

 םע םיגשיהב םג התכז איהו לדגו ךלה הצובקה לש
 'א הגילב התיהש הצובקה ןוגכ ,הנממ תוקזח תוצובק
 .21 האצותב החצינ התוא ,"ירטס"ןוגופ,--

 זוחמב 'ב הגילל .ג.ט/ז לש הצובקה התלע ,םימיל
 התנמנ (49ע.ק) "פ 49" תצובקש םגהו ,בובלסינטס
 השק בירי הליבשב "רורד--.ג.ט.'ז, התיה ,'א הגיל לע
 ורבעש תויודדחתהל םעפ אל איבה רבדהו דואמ
 -תהל םיקחשמה ולחה םימיה םתואב .תויולג תורגיתל
 שרגמה לע ןכו "לוקוס, לש לגרודכה שרגמב םייק
 .(49 ש,ק) 49 תיאבצה הביטחה לש

 םידוהי ןיב הרומח תושגנתה העריא 1933 תנשב
 היה .תיאבצה הביטחה לש לגרודכה שרגמב םייוגל

 לש הצובקה םע "רורד--.ג.ט.'ז;, לש הקחשמ רחאל הז

 םעז בורמ .םידוהיה ןוחצנב םייתסנש (ע.2 49) אבצה
 :וילייחל ןרס תגרדב םיניצקה דחא ארק ,הסובתה לע
 | .תוטטוקתהה הלחה זאו -- "םידוהיב וכה,

 (י'םיאנומשח,,) ''האנומסה,, לגרודכה תצובק
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 (תורבג) י'האנומסה,, לש דירודכ תצובק

 -בו ללכב תונותיעב תומעזג תובוגת ררוע ערואמה

 תרחא וא וז המינב וניג םלוכ .טרפב טרופסה ינותיע

 םיליחה לש "תיביטרופס יתלבה, םתוגהנתה תא

 תלהנה הטילחה ,ךכל ףסונ .םיימשיטנאה םהידהוא'ו

 ןאכמ ."ק.ק49,ה לש שרגמה תא םירחהל ןודעומה
 רבד ,?לוקוס,ה שרגמב םיקחשמה בור ומייקתה ךליאו

 םתוארב .תיאבצה הצובקל םייפסכ םידספה םרגש

 השיגפב האצמנ וזו ,תוסייפתהל ךרד ושפיח ,םיקזנה

 קחשתש ץיבונר'צמ תחרוא הצובק ןימזהל טלחוה הב

 םע םעפו "רורד--.ג.טז, םע םעפ -- םיקחשמ ינש

 תיבל תושדקומ תויורחתהמ תוסנכהה רשאכ ,י'ם, 49"

 .ידוהיה םימותיה
 : לגרודכה תצובק בכרה היה 1928--1925 תונשב

 ,םייח ןיצ ,ןואיל ןטרוב ,םוריה וינומ ,שיוק ,ןייטשנרב
 ,שידוה ,רנטואמ ,רוואטיל ,סואמש המלש ,טרנזליה

 ופסונ ןכמ רחאלש םינשב וליאו ,ריירש ,רלגיצ ,קלוב
 ,ןירג ףסוי ,רלדא דנומגיז :םיעודיה םינקחשה הצובקל

 .("ןאגיצ,) רקה ,שינה

 טמחש תצובק

 םג תוליעפ הדוגאה החתיפ לגרודכה תצובק דבלמ

 ד-חש תצובק המקוה 1921 תנשב .םירחא טרופס יפנעב

 -ניב ןכו ,תוימינפ תויורחת הנש ידמ המייק רשא ,טמ
 םולש ,רדיינש :ונמנ םינקחשה יבוט לע .תויתצובק

 אצמנה ,רטפיש ףסויו גרבנריב עשוהי ,טמוק ,רנסר

 .הלועמ ןקחשכ ןאכ םג עודיו לארשיב

 די-וודכ תצובק

 -במ תבכרומ ,דיד-רודכ תצובק המקוה 1922 תנשב
 הצובקה לע .תורומל רנימסה תודימלת -- בורל ,תונ
 -ברפ לחר ,ןמרפייא הקטא ,רדנב הרלק :ונמנ תאזה
 ,ןמרגיי היצלמ ,ר'צילרה הקנלב ,ןטרוב היסול ,ןייטש

 ומייקתה םיקחשמה .האל רכזו רגייצ הקנוט ,סקל הינג
 ןה לבח החקל הצובקהו "םוד יגדורנ,ה לש שרגמב
 .תוינוריעד-םינפ תויורחתב ןהו תוינוריעניב תויורחתב

 גנ\5-גניפ

 לססה ר"ד הדוגאה ר"וי רותב רחבנ 1925 תנשב

 הז היה .וגיקסניליק 'חרב שדח ןודעומ םג רכשנ זאו

 .םירדח 3 ןב ,לודג תיב
 ינשה ,טמ"חש יקחשמו הירפסל דעוימ היה דחא רדח

 ,ישילשה רדחהו .הלהנהה תובישי םויקו תוריכזמל
 חטשב םג ,וב דמעש ןחלושה לע גנופ"גניפ יקחשמל
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 1930 תנשב "האנומסה,, תצובק

 יצירואמ :םיאבה םינקחשהמ .תבכרומ התיה הצובקה דובקה ראש לכ לע התלעתהו ליח הדוגאה התשע הז
 -רפפיצ ,ןמ'גירק קיזייא ,רלצנב ,קנש ךלמ ,ןייטשרייפ ינקחשמ המכו גוליפ הב לח 1937 תנשַב) ,ריעב תוצ
 ,(הימולוקב דוע םויכ ררוגתמ) ק'צנומ הבוק ,ןייטש המישר האר -- "הדוהי--.ס.ק.'ז,ל ורבע גנופ"גניפה

 רלגיצ קלוב ,עדונה ידוהיה ןקחשה תנפתתשהב ,פ''פ 49 ,הימולוקב תיאבצה הביטחה לש תינלופה-הצובקה
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 יילעופה,, ןוגרא לש טרופס ינקסעו םיליעפ

 לש הרשוכ .ןמרייפ אבאו (ןגיצ) רקה ,ףסוי רטפיש
 תוצובק םע היקחשמבו התואנ הרוצב הלע הצובקה
 ,הימולוק--"האנומסה, ,בובלסינטס--"חוכה,) תורחא
 .םירכינ םיגשיהל התכז ,(תורחאו

 יקוה

 ,ךוארנזור ,ילאיסאנמיגה הרומה לש ותבריקל תודוה
 ר"וי ןגסכ שמיש תמיוסמ הפוקת) הדוגאה תלהנהל
 היהש םגאה דיל החתלמ"ןתיב התושרל דמעוה ,(הלש
 דוסיי לע לקה רבדה .םולשת לכ אלל תאזו ,ותולעבב
 הצובקה לע. *יקוה., תצובק ןכו חרק לע הקלחהה ףנע
 ףסוי ,רלזיק קלימ ,ןייטשרייפ יצירואמ :ונמנ תאזה

 רביש (ויזיא) קחצי .דלפסורג קדנומ ,(ןטרוב) רטפיש
 .ק'צנומ הבוקו

 ,םירחאו ,לסרודכ ,טויש ןוגכ ,טרופס יפנע דוע ויה

 ךוותה דומעל היה -- לגרודכ -- יזכרמה ףנעה ךא
 ברקב רתויב ירלופופהו תיביטרופסה תוליעפה לש

 .טרפב ינוריעה רעונהו ,ללכב היסולכואה

 הקנ'צוי--הינ 'צוי

 יתש ,וז רחא וזב ,ריעב ודסונ 1933--1932 םינשב

 םדוק -- תוילעופה תוגלפמה י"ע לגרודכ תוצובק
 םיעצמא רסוחמ םלוא ."הקנ'צוי, ךכדרחאו "הינ'צוי,

 .הרצק תוליעפ תפוקת רחאל םייח וקבש םייפסכ

 הירבח לש תיללכ הפיסאב זא הטילחה הקנ'צוי

 ."רורד--.ג.ט.'ז, תדוגאל םיסכנה תא ריבעהלו קרפתהל
 -רייפ קיזייא ןיב ןכמ רחאל עבקנ הז ןיינעב רדסהה
 -מהו הדוגאה רי"'וי תנוחכל רחבנש ,סרר ףסויו ןייטש
 .היינשה םלועה תמחלמ ץורפל דע הב ךיש

 דוע יואר הדוגאה לש םייזכרמה םיליעפה ןיבמ
 תופוקת שמישש ,(לארשיב רג) רבה בקעי תא ריכזהל
 ןכו ,הדוגאה לש תויפסכ תויעב לע הגוממו רבזגכ
 .1969 תנשב רטפנו ץראב יחש ,ל"ז גרבזיירק דוד

 טרופסה יליעפמ ,רגרבזיירק דוד
 .הימולוקב סיטלובה

 .1969 תנשב ,צראב רטפנ
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 תיביטרופס הדוגא
 המקוהש תיביטרופס הדוגא התיה "הדוהי 2.א.5"
 רוגאה ינקסע ןיב הלפנש תקולחמ תובקעב 1937 תנשב
 דבעידב הליבוה רשא ,רורד 2.1.0. תיביטרופסה הד
 .גוליפל

 תימורדה עלצב ,"קניר,ב ןכש הדוגאה לש ןודעומה
 .("לנק,ה דיל) תולגעה רככ לש

 ומכ .הימולוקב תורחא תויביטרופס תודוגאל דוגינב

 ,הינ'צויו הקנ'צוי ,(םיאנומשח) "האנומסה. ,"רורד.
 הבכרהש ינפמ ,לגרודכ תצובק "הדוהי,ל התיה אל
 חרואבו ,הילא ורבעש "רורד, ישנאמ חמצ יסיסבה
 ,הז תמועל .לגרודכ ינקחש םהיניב ויה אל -- ירקמ
 רתויב הבוטה ילוא ,הלועמ לסרודכ תצובק הל התיה

 "לובה םינקחשה ןיב .ריעב תוידוהיה תוצובקה ןיבמ
 (ויזיא) קחצי ,ק'צנומ הבוק ,רלזיק ולימ :ויה םיט
 הדוגאל התיה ןכ ומכ .רטפיש"ןטרוב ףסוי ,רביש
 ודמע םירצונה) ריעב רתויב הבוטה גנופ"גניפ תצובק
 תויורחתבש םגה ,(הז יביטרופס ףנעב הדורי המרב
 ,הינקחשמ המכ רגשל הל היה רוסא תויתצובק"ןיב
 הצובקל םרבוע בקע ,רפסמ םינש ךשמל ולספנש ינפמ
 םינקחשה לע .תירוקמה םתצובק תושר ילב ,תרחא

 וגב) דיישקרמ (ויסה) יבצ :ונמנ הנושארה הישימחב
 ינבהו ןמצוש וינומ ,רכומש ואיל ,(דיישקרמ לדנמ לש

 "הדוהי.
 ריעצה ,םיהז תומשב םהינש) רנזייא ןסינ -- םידוד
 .(ביבא-לתב םויכ רג ,תינלופה היסנמיגב דמלש ,רתוי
 :םירדח השולשמ בכרומ היה הדוגאה לש ןודעומה
 -חתלו גנופ"גניפה ןחלוש דמע ,ןטקה ,ןושארה רדחב
 .רתוי לודגה -- ינשה רדחל ותוא םיריבעמ ויה תויור
 .תואסכו םינותיע ,וידר ינשה רדחב היה םיליגר םימיב
 הפק תיבב ומכ םינטק תונחלוש ויה ישילשה רדחב
 .םיפלקו "קובמב,, ,חש םיקחשמ תוצובק םדילו

 ינש :יל םירוכז הדוגאל םיעובקה םיאבה ןיבמ
 לאומש םיחאה ,(הקצינימק 'חרמ) קנש םידודיינבה
 קדנומ ,רלזיק ולימ ,לגופליפש לארשי ,ףואלוצ רקסואו
 ,ךברוא היזור ,רלגנ ןיטרמ ,קי'צנומ הבוק ,דלפסורג
 ,ןמסייר ןואילו רסיא םיחאה ,םירנזייאה ,ןייטש הכימ
 | .םירחאו ,רנבא

 גנופ"גניפה ןחלוש דיל ,ןודעומה לש ןושארה רדחב
 ןשיגמו תויקינקנ יוגה ןביא ןגיט םהילע ,םייריכ ויה

 הז ןביא .םיפלקה ינקחשלו ישילשה רדחב םיבשויל

 םיילדב םאיבמו תינוריעה ראבב םימ באוש םויב היה
 -והי, ןודעומב דבע םיברעבו ,"קניר,ב םידוהיה יתבל
 וניא ינורכז םא .'וכו ,יאנונזמ ,הקנמ ,רמוש רותב "הד
 --הינמרג תמחלמל ךומס הדוגאה הקרפתה ,ינעטמ

 ."רורד--.ג.ט.'ז, תדוגא םע שדחמ הגזמתהו ןילופ

 +צראב ררוגתמ ,רלסק ונורב --- ןימימ יעיברה ,1949 תנשב ,הימולוקב לגרודכ תצובק
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 ןימלעה תיבב הביבסהו
 (ביבא-לת) קחצי תלחנב





 הימולוק רפס

 שימרק ףסוי ר''ד

207 

 הביבהו ה'צולוק 'דוהי חאוש

 הילנשה םלועה תונחלונ ץורפב

 ופיקתה ,תמדקומ רקוב תעשב ,1939 רבמטפסב 1יב

 היתומדאל ושלפו ןילופ תנידמ תא רלטיה תוסייג

 -- ןופצב ,לובגה לכ ךרואל -- ברעממ :םירבע השולשמ

 ךרואל .היקבולסמ -- םורדבו תיחרזמה היסורפ דצמ

 םידייוצמו םיענוממ ,הינמרג תואבצ ודעצ מ"ק 0

 ןילופ ימש תא ושבכ היסוטמ רשאכ ,קשנה בטימב

 .שא לש הלודג תיזחל ףרועו רפס וכפהו

 תשולש תא רוצעל לגוסמ היה אל ינלופה אבצה
 ילב ,סיט"חוכ אלל םירעתסמה םיינמרגה תוסייגה

 המשל היואר הירליטרא שא אלל ,ענוממ םילגרזליח

 וצחמנ ,ךכש ןוויכ .שארמ הנכומ תינכת ילב וליפאו

 הפ .םינמרגה תומולהמ תחת וררופתנו ןילופ תוליח

 לש הדימעהו לבסה חוכבו ,רשכומ דקפמ ןנוגתה םשו

 ותפונת תא תצקמב טיאהו תופקתה ףדה ינלופה לייחה

 .שלופה לש

 אל ןילופ יכרדו אובל םעפה וששוב רבמטפס ימשג

 .םינמרגה ילגלג תא הנרוצעת רשא תוציבל וכפה

 ,עירפמ ןיאב ןילופ תומדא וצח ביואה לש םיניירושמה

 םינוריואה לש םתוליעפל םיחונ ויה םיריהבה םימשהו

 .םיינמרגה
 -למ ץורפ םע ,ברקל הנושאר ןילופ הבצייתה הדדוב

 .רלטיה לש ויתונווכ תא םאתש רבד ,הינשה םלועה תמח

 וחיטבהש ,תפרצו הילגנא ,ןילופ לש התירב תולעב

 אל ,תיאבצה ןתרזע תא םייגארטה רבמטפס ימי ברע

 -תירב לש תטשומה דיה תא וליאו ,המחלמל תונכומ ויה

 .תצרמנ הייחד ןילופ תלשממ התחד תוצעומה

 רבכ ,ןילופ יחרזא ,םינמרגה וחתפ ץראה םינפב

 -ייחה ינפב םירעשו תותלד ,המחלמל םינושארה םימיב

 םירחאה םיימואלה םיטועימה .ךיירה לש םירהודה םיל
 לש הציקל ולחיי םיאטיל ,םיסורולייב ,םיניארקוא --

 םיינמואלה םיניארקואהש דועב ,תינלופה הקילבופרה

 -יטנא ןיוזמה קבאמב םידוהי,, שימרק .י ,לטנמולב .נ ('
 ,1966 ביבא-לת ,'א ךרכ ,"יצאנה ביואה לומ,, רפסב ,"יצאנ

 .חי--וט 'מע

 "תואטיגה תמחלמ רפס, ,"רעסה ללוחתהב, ,ןגמ .ס

 ץוביקה תאצוה ,ביבא-לת ,קוסב .מו ןמרקוצ .י תכירעב

 .16--14 'מע ,ד"ישת ,דחואמה

 .רלטיה לש הינמרגב תוימואלה םהיתופיאש תא ורשק

 ץלחנ ,ןוילימה 3% ןב ,ידוהיה ימּואלה טּועימה וליאו

 -ידמה לש הנגהה תודמעל ,האידיאו ןוגריא לדבה אלל

 המחלמ יבמופב זירכה ברעממ ןפקותהש ןכש לכ אל ,הנ

 דרי אל שיא ,םנמא .היילכ דע ,המרח דע ידוהיה םעב
 רלטיה לש םימיא-תזרכה התוא תועמשמ לש הקמועל

 -למה ץורפ םויב םג רזח הילע ,1939 ראונאיב 307המ

 ךרד ךא ,הפוריאב ידוהיה עזגה תדמשה רבדב ,המח

 יחרזא -- םידוהיל סחיב יצאנה רטשמה לש ותוגהנתה
 םיידוהיה םיעינמה תא ררועל ידכ וב היה יד ,הינמרג

 ,ןכ לע רשא .המחלמב הליעפ תופתתשהל םיימואלה
 ןילופב םיידוהי םייח תונש 20 לש ןנויסנ לצב דמעוה

 -שנ .תעדה ןמ וחסוה וליאכ ,םלוע תומחלמ יתש ןיב

 תונוירבהו תוערפה ישעמ ,ימּואלה יוכידה -- וחכ
 תולבגההו םידוהיה דגנ ילכלכה םרחה ,תימשיטנאה

 טקניטסניאה .תונויזבהו תונובלעה ,תוברתבו ךוניחב

 -- וז תירלטיהיטנא המחלמ יכ ,רמא אירבה ימואלה

 ידוהיה בושייה .איה םויק תמחלמ ,איה תידוהי המחלמ
 תודדומתהב ףתתשהל תונוכנו תובדנתה הליג ןילופב

 ןילופ תנידמב םידוהי תובבר .םזירלטיהה םע תירזכאה
 תומוקמב ובצייתהו הלש תיאבצה הנגהה תאירקל ונענ

 םירוצעמו םיסרתמ ומיקה ,הנגה תוריפח ורפח ,הנכסה

 ןולשכה לכ תורמל ,היסומלרדנאה תורמל .םיקנאט דגנ

 רבמטפס תוכרעמב לבח וחקל ,יללכה סויגבש ינכטה

 -יצק לש ןטק רפסמ םהיניב) םיידוהי םילייח 150.000דכ
 -מב 20.0007כו ,תותיזחב שפנ"ףוריחב ומחלנש ,(םינ

 .תוברקב וגרהנ רעוש

 "פמה קר אל ומתח םיינלופה תואבצה לש םכרד תא

 אלא ,הנידמה בל לא לובגהמ הגיסנה ,תוביאכמה תול

 הווש יתלב הרובג קבאמב .םיינשקע הרובג תוברק םג

 םילייח ,םידוהי םיניצקו םילייח דבכנ קלח ולטנ הז

 םישבוחו םישרפ ,םירשקו םירפח ,םינחתות ,םילגר

 די-לע םינלופה םילייחה םע דחא םכש ומחלש ,םיידוהי

 -עיבו השראו תודמעב ,ןילדומו בוקארק ,ונטוקו ןַאנזופ
 ולפנ .םיימשר םיינלופ םינותנ יפל) ןילבול תור

 -ארטה רבמטפס ימיב םיינמרגה םישלופה םע תוברקב

 .6* .(םינמרגה יבשב ולפנ 61000-כו םילייח 32126 םייג

 אל ,לייחה לש ושפנ"תוריסמו ובל-ץמוא אל ,םרב
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 םולבל םחוכב היה אל ,םיחרזאה לש תמחולה םתדימע

 תגהנה הארק ,המחלמל דחא עובש םותכ .ביואה תא
 תא שוטנל ,ברקל םירשכומה םירבגה תא הנידמה

 דיתע היהש םוקמב ,חרזמל תונפלו םבשומ תומוקמ

 םייעבט םילושכמ ירוחאמ ,שדח תיזחרוק רצוויהל

 "רעמה תוזוחמב .ויתסה לש תושבושמ םיכרדו (תוציב)

 ,םישנא יפלא תואמ ומק .הריבה ריעבו ןילופ לש םייב

 בחר םרזכ וכרתשנו ,םידוהיו םינלופ ,ףטו םישנ ,םירבג
 אבצב וברעתנ םה .םירפכבו תורעיב ,םישיבכה ינפ לע

 דוהותה תא וריבגה ,םיכרדה תא וינפב ומסח ,טלמנה

 םיניירושמלו ריוא תופקתהל ןברק דחי ולפנו ,והובו

 .םיינמרג
+ 

 יטיבוטה ןוטלשה תחת

 -נאטה הימולוקל וסנכנ 1939 רבמטפסב 17 'א םויב

 אבצה תסינכ .יטייבוסה אבצה לש םינושארה םיק

 -יש לש הרישי האצות התיה תיחרזמה ןילופל םודאה

 -אירוטירטה םייונישהו ,ינמרג-יטייבוסה הלועפה"ףות
 םכסה, לש םיידוסה םיפיעסב םייוטיב תא ואצמ םייל

 .1939 תנשמ "פורטנביר"בוטולומ

 הלצהכ םיטייבוסה לש םאוב תא וארש ,םידוהיה

 תודסומה לכב דבכנ םוקמ וספת ,תיצאנ תונערופמ

 ,ןאכ ןייצל יוארה ןמ .ןגראתהל ולחהש ריעב םישדחה

 -קעב םבצמ תבשהל ופיצ רשא ,םיבר םידוהי ואצמנש

 תילכלכה הילפהה תוינידמ ןכש ,רטשמה ייוניש תוב

 םינשב הרבגו הכלה םידוהיה דגנ ינלופה רטשמה לש
 .המחלמה ץורפ ינפלש תונורחאה

 ןילופ לש םישדחה םירוזאל םודאה אבצה תסינכ
 רשא ,יתבר הלומעתבו הרבסהב התווול תיחרזמה
 רורחיש לש השעמכ הזה דעצה תא קידצהל הדעונ

 שדחה לשממה םעטמ תועדוה ושיגדה ,ןכל .ימּואל

 םיניארקואה לש םהיתולבס תא תאש רתיב תונותעהו

 .ןילופ לש ררופמה הנוטלש תחת םיסורוליבהו

 -מואל תופיסאל תוריחב ונגרוא 1939 רבוטקוא ףוסב
 הרטמהשכ ,תויברעמה היסורוליבו הניארקוא לש תוי

 -וקמה היסולכואה לש לוכיבכ הנוצר תא טילבהל איה
 טייבוסה תטלחה יפל .תוצעומה-תירבל חפתסהל תימ

 הניארקוא יבשות וכפהנ 1939 רבמבוגל 29-המ ןוילעה
 .מ"הרב לש םיחרזאל תיברעמה היסורוליבו

 "תיברעמה הניארקוא, לש היצזיטייבוסה ךילהת
 לע םשוה שגדהו תמייוסמ תוילרבילב הליחת להונ

 ,תימוקמה תיניארקואה היסולכואה לש הבל תשיכר
 תונוטלשה וקקזנ שוביכל הנושארה הפוקתב ירהש

 -וקמה היסולכואה דצמ ירשפא עויס לכל םייטייבוסה
 תיחרזא הרטשמלו םיינמז םידעול וסייוג םידוהיה .תימ
 םיניצק) תויטייבוסה תודיחיה יניצק ידיילע ומקוהש

 -עתל ולצונ תויטייבוסה תודיחיה לש םידוהי םילייחו
 .(תימוסמה תידוהיה היסולכואה ברקב הלומ

 תיחרזמה ןילופ יחטש חופיס רחאל רצק ןמז ,םרב
 םייפוא תא שיגדהל תניינועמ מ"הירב יכ ,ררבתנ
 "ישחב טעמלו הלא םירוזא לש יסורוליבהו יניארקואה

 .םידוהיהו םינלופה לש םתוב
 -שע הזמ רוזיאה ינקז ורכז אל ותומכש ,1940 ףרוח

 רומח רוסחמ שגרוה .וןיתותוא תא ןתנ ,םינש תור

 תעפותכ ,םירות ורצונ ויתובקעבו םיינויח םיכרצמב
 .םיטייבוסה תפוקת לש העובק יאוול

 שוריגו תיצזיטררופ

 לכ ."היצאזיטרופספ, לע זרכוה 1940 ראוניב
 תדועת לבקל ץלאנ ,טילפ ןיבו עובק אוהש ןיב ,בשות

 הדיעמה תדחוימ תמתוח םע (יטייבוס טרופספ) תוהז
 םוקממ רושיא תדועת -- לכל לעמו ,םירוגמ םוקמ לע
 םע ךא ,המצע תוהז תדועת התוא לביק טילפ .הדובעה

 םוקמ תריחב תא ליבגמה ,"11 ףיעס,, דחוימ ןויצ
 תאצמנה תילילג ריעב רוגל רסואה ,רמולכ ,םירוגמה

 םיטקייבוא תבריקב וא לובגהמ מ"ק 50 לש קחרמב
 םיטילפה דבלמ ,םעבק ןוטלשהש םייתיישעתו םייאבצ
 /11 ףיעס,, םיעובקה םיבשותה ןמ םיבר םג ולביק
 םייטילופ םינקסעו םירישע ,םירחוס ומכ ,םרבע לשב

 .םהינימל
 לבקל רשאמ ,רחא אצומ לכ היה אל עבקה יבשותל

 דרזאתהה טקא רשא ,םיטילפה ברקב ןכ אל .טרופספ
 דגנתה ףאו הבר תורמרמתה ,טקש"יא םהב ררוע תוח

 םהיתוחפשמ ינבמ םיקוחר .טרופספה תלבקל תוד

 יחרזאה םדמעמ עובקל םיטילפה וטנ אל ,םהירוגמ יתבו
 חטש לא רוזחל ומשרנ ףא םיברו םייטייבוס םיבשותכ
 רוביצמ תיצחמ תוחפל ,םתכרעה יפל .יצאנה שוביכה

 לבקל ומיכסה אל (םידוהי ןוילימ עברכ) םיטילפה
 .תיטייבוס תוחרזא

 לכו םינברסה לש תוקייודמ תומישר ךרע ןוטלשה
 ,יצאנה שוביכה חטשל רוזחל ומשרנש הלא

 -בוסה י"ע ךרענ ,23.7.40-ב ,הנשה תיצחמ רובעכ
 .וידמימבו ונוגריאב םיהדה רשא ףיקמ דוצמ םיטיי
 דכרל םיטילפ ןוילימ עבר ולעוה השולש"םיימוי ךשמב
 םיישונא יתלב םיאנתב ,אשמ תונורקב ורבעוהו ,תוב
 החמיי לב םשור .ינופצה בטוקה רוזיאלו ריביסל
 תוירזכאו תוימומרעב גהנ ןוטלשהש הדבועה הריאשה
 ונוצר תעבהו חרזאתהל ובוריס לע ,םוצע רוביצ יבגל
 היה ןתינ אלש ערקל םרג הז רבד .תוחפשמ דוחיאל
 .רטשמה לא ןומאב יוחיאל

 רפסמ תועובש ךשמב ורכינ דוע היצטרופדה יחיפס

 ,תונוש תורוצב יוטיב ידיל ואבו
 היחרזא םודאה אבצל וסייוג 1940 טסוגוא שדוחב

 -נשה ינב ,םיטרופספ ולביקש מ"הירב לש םישדחה
 .תחא תבב עצוב אל הז סויג .1918 -- 1916 םינות
 .םיבלשב םא יכ
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 רחאמ .רתוי השקונ בלש לחה 1940 לש ץיקה ישדוחב

 םירסאמה ובר .ןיוע תויהל ךישמה היסולכואה סחיש

 תימוקמה היצרטסינימדאב תודמעה בורו ,תוילגההו
 לש םינושה הירוזאמ ועיגהש םידיקפ ידי לע ושיוא
 .היסור

 יבויח רתוי היה שדחה רטשמל םידוהיה לש םסחי

 דודגה םיינוריעה םיזכרמה ידוהי לש םסחימ תורייעב

 אלו ,בורדיפ-לע דורי היה הלא לש םבצמ יכ ,םיל

 -ובק ויה תולודגה םירעבש דועב ,הערה םהל הפקשנ

 -יב ,םיסורהמ דחוימ ןפואב ועגפנ רשא םידוהי תוצ

 ,םימייוסמ םיישפוח תועוצקמ ילעב ,םילעפמ ילעב םהינ

 .'וכו ןיד יכרוע ןוגכ

 הלכלכה רוערע

 תלכלכב ולחש םייונישה ועיפשה ,רבד לש ותימאל

 היסולכואה לע הקומע העפשה םיחפוסמה םיחטשה

 -וסעת תניחבמ וזכרתה ריעב םיבר םידוהי .תידוהיה
 עגפנ הז םוחת אקודו םיריעזו םיינוניב םילעפמב םתק
 הז גוסמ םילעפמ םנמא .שדחה רדסהה ידי-לע דחוימב

 ,חופיסה רחאל םינושארה תועובשב םייקתהל ושרוה

 -וניבה םילעפמה תיברמ ומאלוה ןמזה תצורמב םלוא

 ,םיהובג הכ םיסימב ושוח םינטקה םילעפמהו ,םיינ
 תושק העגפ קשמה תמאלה .םהב דומעל היה רצבנש
 תיקסע תוליעפמ םתקחרה י"ע םידוהי לש בר רפסמב

 -לומ םיקסעו םילעפמ ילעב לש לודג קלח .תירחסמו
 יתב) םהיתורידו םהיתב תא בוזעל םג וצלאנ םימא

 םויא תחת ויח םהו (םה ףא ומאלוה םילודג םירוגמ

 םיידוהי םינשוכר הלא-יא) ריביסל שרגיהל דימתמ
 .(ריביסל ולגוה

 ,עבטמה ךרעב הלולת הדיריו םילעפמה תמאלה
 רחסמ להנלו תורוחס םילעהל םיבר םידוהי ועינה

 תא רוכמל וצלאנ ומאלוהש רחסמ יתב) יקוח"יתלב
 וספתנש הלא .(םייתמחלמ-םורט םיריחמב םהיתורוחס

 וגצוהו טפשמל ואבוה ,םתלקלקב תונוטלשה ידי-לע

 םיסופדה תורערעתהמ האצותכ .םיינגרוב םיליפטכ

 ךלה ,םיטילפ לש תרבגומה המירזה תובקעבו םיילכלכה

 רותפל וסיג תונוטלשה .הקוסעתה רסוח ףירחהו
 .מ"הירב םינפל הדובעה חכ תרבעה תועצמאב וז היעב
 לש םמושירבו תיתלומעת הכרעמב לחוה 1940 ףרוחב

 .מ"הרב לש םיקחורמה היתוזוחמל האיציל םיבדנתמ

 ,ואב בורקמש הלא ןיבמ רקיעב ,םידוהי לש בר רפסמ
 םא ןיבו יטסילאיצוסה רטשמל הדהא ךותמ םא ןיב

 ובדנתהו האירקל ונענ רוידהו םּויקה תקוצמ ךותמ
 עצבמה םלוא .סאבנוד רוזאב תורכמה זוחמל תאצל
 יאנתמ תושק ובזכוא "םיבדנתמה, יכ ,הפי הלע אל

 .ורזח םבורו םויקהו הדובעה

 -עת אוצמל ושקתה אל םימייוסמ תועוצקמ ילעב

 .םירומו םיאפור ,םיסדנהמל השירדה הטלב | .הקוס

 תבחרהו תיטייבוסה תנוכתמה יפ-לע רפסה-יתב ןוגריא

 םיבר םידוהי .םירומל השירד ורציי ,ךוניחה תשר

 -ימל םיביטארפואוקב הקוסעת ואצמ ינוניבה דמעמהמ

 -רפואוקב ןגראתהל וכרצוה הכאלמ ילעב םג) ,םהינ
 םרפסמ הלע .תונובשח תלהנה עוצקמב דוחיב .(םיביט
 ומדקתה םיבר הדובע תומוקמבו םייתלשממ םידיקפ לש

 הדבוע .תויתלהנימ תודמעל ונמתנ ףאש שיו ,םילעופ

 םעזה לכ תא םידוהיה לא ןווכל ידכ הב היה  ,וז

 םינוש םינמזב םייוגח שפנב ורבטצהש המטשמהו
 .םינוש תונוטלש יבגלו

 רתיב םיידוהיה םיטילפל סחיתה יטייבוסה ןוטלשה

 יטילפב אוה רבודמה .םוקמה ידוהיל רשאמ תונדשח

 וא ושרוג רשא םיטילפ תואמ המכב כ"כ ,ןישנובז
 וקסלייבמ ,תיברעמה ןילופמ המחלמה ץורפ ירחא וטלמנ

 -ורל לובגה תא תוצחל וחילצה אל םה .לשימשפ דע
 לבייפ םכותבו) הימולוקב םיעוקת וראשנו הינמ
 הליהקה שארו ינלופה םייסל ריצ רבעשל ,לפמטס

 רגנימואב רוטאנסה לש ויחא ןכו אקארקב תידוהיה
 תוחפשמ ורתונ הלאה םיטילפה לש םתיברמל .(ןמלק
 הרוצב םמע עגמ ומייק רשא ,ינמרגה שוביכה ירוזיאב
 רוזחל םנוצר לע וריהצה םיטילפ הברה .תרחא וא וז

 ידי-לע וז הרטמל םושיר השענ רשאכ ינמרגה םוחתל
 םיטילפה לש םבור .1940-ב תיטייבוס--תינמרג הדעו

 הלא לכ .תיטייבוסה תוחרזאה תא לבקל רומאכ ובריס
 -חה הרטשמה יניעב דושח טנמלאל םיטילפה תא וכפה
 תונוטלש לש םתבושת .(.ד.וו.ק.נ) תיטייבוסה תיאש

 היצטרופד התיה םיטילפה תיעבל םייטייבוסה ןוחטבה

 -ה תויצאטרופדה .מ"הירב ךותב םיקחורמ םירוזאל
 דע וכשמנו 1940 לש ףרוחה ישדוחב ולחה תוינומה

 .תינמרג-תיטייבוסה המחלמה ץורפ
 ,םיטילפ םע עגמב תוכורכה תונכסהו םיישקה תורמל

 .תימוקמה תידוהיה היסולכואה םהידיב העייס

 תוברותו ךוניח

 תא הנתנ מ"הירבל וחפוסש םיחטשה לש היצזיטייבוסה
 תוינידמה .תיתוברתה תידוהיה תוליעפב םג היתותוא
 תויוברתל ףידע דמעמ הז םוחתב הקינעה תיטייבוסה

 "קוא ךוניחו תוברת תודסומ לש םדיצב .תוידוהי אלה

 ןטק רפסמב ךא ,םיידוהי תודסומ םג ומקוה םייניאר

 .םיישק תמרעה ךותו תידוהיה היסולכואה לדוגל תיסחי

 .שידיי ינורטאית רפסמ ולעפ םיחפוסמה םיחטשב

 :בובלב דבלב דחא ןורטאית לעפ הניארקוא ברעמב

 בובאלסינאטס ,לופונרטב םג םימייק ויה ןורטאית יגוח

 .הימולוקו

 הרבע םינושה הימרז לע תידוהיה ךוניחה תכרעמ
 .חנודינה הפוקתב תינוציק היצזינגרואיר

 ."לת 150 ודמל הבש ,הרות דומלתה הימולוקב הרגסנ

 היה הארוהה ירומ ןיב) םירומ 6--5 הב וקסעוהו םידימ
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 ןכ .(בושאטשמ סאפ םהרבא 'ר ,עודי םכח דימלת

 תדוגא,ו "יחרזמ, לש רפס-יתב לש םתלועפ הקספוה
 עבנ הזה רבדה .הליהקה לש התקזחהב ויהש "לארשי
 תדה תודסומל יטייבוסה לשמימה לש ינורקעה וסחימ

 ראש יפלכ ותדמעל המודב ,ילילש היהש  ,תידוהיה

 וטקננ אל תיתדריטנאה הלומעתה תורמל .תותדה

 ןוצר לשב רקיעב תאזו םיינוציק םיעצמא הז םוחתב

 ברקמ םיבייוא ול תוברהל אלש יטייבוסה לשמימה
 תריגס לש םיבר םירקמ ויה אל ןכ-לעו .היסולכואה
 הז םע דחי ךא .תוימוקמה תויושרה ידי-לע תסנכ יתב
 תפוקמ םתרוכשמ ולביקש םינבר לע ישיא ץחל לעפוה

 תיתדה הגהנההמ קלתסהל םתוא עינהל םיביטרפואוקה

 לע עיפשהל ןוטלשה י"ע םיצמאמ ושענ .םהיתוליהקב

 םע .םייתד םיגהנמ םויקמ ענמתש תידוהיה היסולכואה

 ולגוהש ,םיטילפה לכל תדצמ חולשמל הדעוו הדסונ תאז

 .היסורל

 אלמל תסנכה-תיב לחה ,םיישקה תורמל ,םלואו
 ידיחיה ןורחאה דירשה ותויה לשב םישדח םידיקפת
 דיחיה שגפמה םוקמ הוויה אוה .הליהקה תודסוממ

 םיידוהי םיטילפל עויסו תוסח םוקמ ,םוקמה ידוהיל
 תוינויצה רעונה תועונת ישנא לש םהיתושיגפ םוקמו

 .םהידודנב

 רבוטקואב וחתפנ רשא םידיחיה םיידוהיה רפסה יתב

 ,שידיי התיה םתארוה תפשש רפס"יתב קר ויה 9

 דומילה תינכותו ,(ןוכית רפס תיבו םיידוסי רפס יתב 7)

 םידוהי םירומ לש לודג רפסמ .תיטייבוס -- םהב
 ןיבו התורפסו שידיי ינעדי תוברל ,הדובעל ולבקתנ

 .רטנאק יי ר''דו ןיילק ריד םיאפורהו ףליוו דוע ראשה
 תא שוכרל דעונ שידיי תפשב ךוניחל תורשפא ןתמ
 רסאנ .שדחה רטשמל תידוהיה היסולכואה לש התדהא

 תיברמ .לארשי תודלותו תד ,תירבע לש ץמש לכ
 ."הזינג,ל וחלשנ ןכל םדוק םהב ושמתשהש םירפסה

 רקיעב ויה ידוהי רפס תיב טבלתה םהבש םיישקה
 תלהנה .םימיאתמ דומיל-ירפסב רוסחמו הפש יישק

 םיגחה תרימשב תוכורכה תויעבב הלקתנ רפסהיתיב

 -יעפ הלהנתה תאז םע .םידימלתה ידי-לע םיידוהיה
 -בוסה"ידוהיה ךוניחה םוחתב ידמל תיביסנטניא תול

 .תינמרג"תיטייבוסה המחלמה ץורפ דע שממ ,יטיי

 ירעש החוורל םיידוהי םיריעצ ינפב וחתפנ ןכ

 ינב וליפא .בובלב רקיעב ,ההובגה הלכשהה תודסומ
 םהידומילל םיקנעמ ולביק םאלוה םשוכרש םירוה

 הדובעה םוחתב תויורשפא םהל ונתינ ןכ .תוללכמב

 ןיבש ,אופיא אלפיי אל .םינושו םיבר תועוצקמבו

 ידוהי רעונ אוצמל היה ןתינ שדחה רטשמב םיכמותה
 וינפב תומוסח ויה הקוסעתו דומיל תויורשפא רשא

 תיטילופה תוליעפה םג .תיתמחלמ"םורטה ןילופב
 תוינידמל דכ לכ תינייפואה תיביטרופסהו ,תיתרבחה

 ררועמ שדח ןויסנ השמיש ,רעונה םוחתב תיטייבוסה
 .ידוחיה רעונה ברקב

 תרתהחמב תינויצ תוליעפ

 התיה םודאה אבצל הכרענש תידוהיה םינפה תלבק

 תועונתל לוסיח תנכס לשב ,הבזכאבו רעצב הלוהמ

 םימיה וכרא אל .רתויב תישחומ התיהש .תוינויצה

 דקומכ יטייבוסה לשממה יניעב ובשחנ ןהש ,ררבתנו
 -יעפמ םיברו ,רסאנ ןמויק ןכ לעו ,רטשמה דגנ תוליעפ
 .רסאמב ומשוה ןהיל

 ,"םיררחושמה םיחטש,ה שוביכ ירחא דימ תאז םע
 רעונ תועונת דצמ תונויסנ ושענ ,1939 רבוטקואב רבכ

 .תולובג חירבהל
 רתויב הלודגחה ריעה ,הימולוק התמה שדוח ותואב

 דחוימב וטלב .םיטילפמ ,ינמורה לובגה תבריקבש

 םאבצ םע תגסל ורחיאש םיינלופ םיטילפ ינומה

 תא רובעל ולכויש ידכ תונמדזהל וניתמהו ,םהיגיהנמו
 הצירפ לע תועומש וצופנ ,םימיל .הינמורל לובגה
 הצובק לכ :רתויו םישנא 100 תונב תוצובק לש חוכב
 תוצחל םתוסנב ,רבעשל םיינלופ אבצ ישנאב התווּול
 -תב ביגה יטייבוסה רטשמה .קשנה חוכב לובגה תא

 ערואמל וכפה עתפ ישופיח .םימחר אללו תופיק

 ,רוביצ יניינבב ,םדא בורמ םימוהה םיקוושב חיכש
 -אמ ,הלילו םמוי עתפ תוקירס ועצוב .תוביתנ יתבב

 ידמ ריעה תובוחרב וארנ םיריסא לש תוכולהתו םירס
 יפלא וכישמה םירסאמהו תוקירסה ףא לע .ומויב םוי
 ,םרב .תוכומסה תורייעה תאו ריעה תא ףיצהל םינלופ

 .הינמורל לובגה תא תיפוס םיטייבוסה ורגס הרהמ דע

 טלחוהש תיצולחה תחלשמה העלקנ וז הריוא ךותל
 הכרענש תפתושמ השיגפב ,ינמורה לובגה לא רגשל

 זכרמ ןיבל "ריעצה רמושה, לש תישארה הגהנהה ןיב
 הימולוקב העונתה ישנא םע השיגפ רחאל ."רורד,
 -- לובגה תורייע לא שושיג תוילוח 3 חולשל טלחוה

 -עצה רמושה,, ירבח המכ .הקנדורוהו ןיטאינס ,יטוק
 -מאמ וכסח אל "רורד,, ירבח ןכו םוקמה ינבמ "ריע
 םתונמאנו הברה םתוריסמב וז המישמב רוזעל ידכ םיצ
 דידי םהיפבו םיששגה ורזח םיימוי רובעכ .לובג אלל
 תחרבהב םיכורכה םינוכיסהו םייוכיסה לע םימשרו תוע
 לכל לוכי הינמור ןוויכל יכ ,ררבתה הרהמ דע .לובגה
 -שמה ירבח בור .םירבח לש קד חוליק םורזל רתויה
 ,המורד המירזה תא ןגראל ידכ ,הנופצ ורזח תחל
 .לובגה תייצח םשל םידמעומה לש תינדפק הריחב ךות

 ..הימולוקל דע רבעמ תונחתו תואמסיס ועבקנ ןכ
 -- םירבח 3 חטשב וראשנו ועבקנ החרבה הטמכ

 עבקנש "רורד, זכרמ רבח ,היצילאג שיא רנבולג םדא

 ,("הרהנמב,) המלשו ("ןחבמב,,) יול ,הטמה זכרל
 תאזב .לובג יחירבמכ ועבקנש "ריעצה רמושה. ירבח
 החירבה ןוגריא םויק לע הדבועה הנושארל העבקנ
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 תועובש רובעכ רשא עצבמ .,יטייבוסה שוביכה חטשמ

 תרבעה לש םיינומה םידמימל בחרתהו חתפתה רפסמ

 לדנמ לש ותיבב עבקנ הטמה .לובגל רבעמ םיצולח

 הימולוק ןיב תוירשקכ ופרוצ םימיל ."רורד, רבח .טור

 ,ןיטרבואמ שובנרב הקשוז : תורוחבה לובגה תורייעו
 .ריעצה רמושהמ ("הרהנמב.) הקייחו "רורד. תכינח

 תא רובעל וחילצה ,םירבח ןיינמ ה"סב ,םיטעמ קר

 םירבחה תיברמ .הינמורל עיגהלו החירבה ךרדב לובגה

 תונחמב רסאמ ישנוע וצירו ורקחנ ,ורסאנ ,60-ל לעמ
 .קוחרה ןופצב וא ריביס

 םינוגריא., יכ ,עבק בובל זוחמב "לומוסמוק,ה ריכזמ

 תובולעה םהיתויוראש םלוא .םייקתהלמ ולדח םיינויצ

 לע היה ותעד יפל ."ונתדובעב עירפהל תעכ םג תוסנמ

 םינויצ ויתורושל ףרצל אלש רהזיהל "לומוסמוק,ה

 .רבעשל

 ךישמה תוינויצה תועונתה לש ימשרה ןלוסיח תורמל

 רשפא ךכל המגודכ .תרתחמ יאנתב םייקתהל ןקלח

 ."ריעצה רמושה,, לש תויתרתחמה תולועפה תא איבהל

 -צה רמושה,  יגיצנ הנבורב וסנכתה 1939 רבמצד ףוסב

 םתעונתל תינוגריא תרגסמ תמקה לע וטילחהו "ריע

 תא ןגראל טלחוה .היסורוליב ברעמבו הניארקוא ברעמב

 יאנתב ולעפי רשא םירבח רפסמ ינב םיניערגב העונתה

 ןולעב ומסרופ סנכה תוטלחה .םירומח תעמשמו תוידוס

 ףסונ סנכ .1940 ראוני תליחתב '"םיקמעממ,, לפכושמ
 1940 סראמב ,בובלב םייקתה "ריעצה רמושה,, ישנא לש

 ןיב .תרתחמה ןולע לש ינשה ןוילגה אצי ויתובקעבו

 תואיצמה עקרקב זחאיהל םיבייח, יכ ,וב רמאנ רתיה

 -תעונת לש םיספה לע ונתעונת תא תולעהל ,השדחה

 לצנל ץלמוה .מ"הירבב תינויצ תרתחמב תירבע רעונ

 רוציל ידכ יטייבוסה-ידוהיה ךוניחה לש תרגסמה תא

 .ידוהי רעונ םע םירשק

 "ריעצה רמושה, רעונה תעונת הכישמה ,השעמל

 םיניערג ומקוה .1940 ףרוחה ישדוחב תרתחמב לועפל

 דרמ םשארבו תולילגל קלוח היצילאג רוזיא .םיירמוש
 הנבמה .ואלק היתב הז דיקפת האלימ הימולוקב .םיזכ

 יוליג ינפמ רמשיהל ךרוצ היה רשאכ ,ידמל ינדפק היה

 םע קר שגפיהל גהנ רוזיאל יארחאה .תירשפא תלופמו
 םע ןקה זכרו ןקה זכר םע קר לילגה זכר ,לילגה זכר

 תונגראתהל רתויב תינייפואה הרוצה .ןיערגהמ דחא

 תוצובק ,רמולכ ,."םיאת,ה תטיש התיה ינויצה רעונה

 םייקתהל הכישמהש הדימב ,השעמל .םירבח 6-5 לש

 ץוחמ המייקתה איהש ירה ,יהשלכ תיתעונת היווח

 -למה ינפלמש "ןק,ה וא הצובקה לש הבחרה תרגסמל

 ןיב הז היה םא ןיב ,תונוש תורוצב אטבתה רבדה .המח

 -- בוחר ילויט בגא וא ,הדובעב ,רפסה"תיב ילתוכ

 תומלש תוירפסו םירפס ולצינ העונתה ירבח .םיברעב

 .תירבעה הפשה לש האירקו דומיל יגוח םייקל תנמדלע

 זולעה לש תונוילג 3 ולביק םיירמושה םיניערגה

 תוחיש רשע, תרבוחה כ"כו ,"םיקמעממ, יתרתחמה

 הז היה .בוקי'זי'צב הרשכהה תווחב וספדוהש "ןיערגל
 :תרבוחה ןכותמ) ןיערגב תוחישל םיסיזת תולעהל ןויסנ

 לע, ,מ"הירב יפלכ ונתדמע לע,, ,"ןיערגה תוהמ לע,

 לארשי-ץראו תונויצה לע, ,מ"הירבב םידוהיה בצמ
 העונת לש םייח ןונגסו תוברת לע, ,"המחלמה רואל
 ררושמ לש ורפס לע תרוקיב ,"תרתחמב תינכפהמ

 ,בגא ."אבכוכ רב,, רבחמ ,ןיקלאה .ש ,יטייבוס ידוהי
 סנ לע ררושמה הלעה ובש ,ןיקלאה לש הז והזחמל

 ואר ,אביקע 'ר לש ותומד תאו אבכוכ רב תמחלמ
 תידוהי תורפס םויק לש תורשפאל ןמיסו םוטפמיס

 .אובתש תוחתפתהל זמר ףא ילואו .מ"הירבב תימואל
 תוא ומכ ינויצה רעונה יניעב התיה וז תיטמרד המאופ

 לא יטייבוסה רטשמה לש וסחיב הנפמ לוחל יושעש

 הזחמה חיפה ןכלו תימואל"תידוהיה רורחישה תעונת

 העונתה ירבח לכל דוסי-רפסל ךפהו םיבר בלב תווקת

 .תינויצה

 -ונתה לש הכרדל ןמאנו דכולמ ראשנ ובורב הנחמה

 -צהב הריירק ושפיח םירמושה ןיבמ םידדוב קר .הע

 לאכ וז העפותל וסחייתה העונתב ."לומוסמוק,ל םפרט

 עירכה ןויערהש הלאכ םג ויה .ךכמ וגייתסהו הדיגב

 םוקמ ןיא םישדחה םיאנתב יכ ,הנקסמל ועיגהו םלצא
 תרגסמב בלתשהל שיו תינויצ תיתעונת תוליעפל

 .תיטייבוס

 ,בובלב םירמוש רפסמ ורסאנ 1940 רבוטקוא ףוסב

 דחמב בובל ןק זכרו תישארה הגהנהה שיא םהיניב)

 העבקנ .יבמופ טפשמ םדגנ ךרענו (דניוושג לצרמ ,תרת

 ובו םינקה לכל רבעוהש רזוח ספדוהו ,השדח הגהנה
 לעו תוריהז הנשמ ךותמ תוגהנתה לע תדחוימ השגדה

 חתפנ 1941 ראוניב .םירסאמה תורמל הלועפה ךשמה
 ,תישפוח טעמכ חתיה אנליוול העיסנהו אטילל לובגה

 תישארה הגהנהה םע רשקה תא קדהל רשפיאש רבד

 תורשע המכ ופרטצה א"שת חספ תארקל .אנליווב

 תא ורבע אל תונוש תוביסמ רשא ,הלא ןיבמ םירבח
 .אטילב םיצוביקל ,39/40 ףרוחב לובגה

 -יבסו אנליוו התיה 1941--1939 םינשב יכ ,ןייצל שי

 הפוקתב .הפוריא חרזמב תינויצה תוליעפה זכרמל התב

 םוקמ אטיל התיה 1940 ינויו 1939 רבוטקוא ןיבש

 ועיגה רשא ,תינויצה העונתה ישנא יפלא לש םטלקמ

 ןהו םינמרגה ידיב השובכה ןילופ יחטשמ ןה -- םשל

 .םישדחה םייטייבוסה םירוזאהמ
 השיגפ המייקתה 1941 ינויב 207ה לש תבש לילב

 -מל רשא ,העונתה ירבח ,םיטנדוטס לש םיפתתשמ תבר
 תוליעפל םתוא םותרל הרטמב בובלב הטיסרבינואב וד

 .אדירג םייביסאפ םירשקב קפתסהל אלו רתוי תיביטקא
 תארקל םידיקפת תקולחו הלועפ תינכות המכוס םנמאו

 הצצפוה ינויב 22 ,'א םויבש אלא .םידומילה תשפוח
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 -למ הצרפ בוש .םייצאנ םיסוטמ תקהל ידי-לע בובל

 .מ"הרבל הינמרג ןיב -- םעפה ,המח

 רובע 1941--1939 םינשה וויה ,רבד לש ומוכיסב

 .םייחה ימוחת לכב תוכופהת לש הפוקת הימולוק ידוהי

 ויבלשו וידדצ לע היצאזיטייבוסה ךילהת תא ורבע םה

 ץוביקה תא ודחא רשא תועפות ולא-יא וטלב .םינושה

 ןהו ,השדחה תואיצמל ותולגתסה תניחבמ ןה ידוהיה

 ןידה ןמ .ויפלכ םייטייבוסה תונוטלשה סחי תניחבמ

 תיטייבוסה לופיאה תוינידמ תא הז רשקהב ריכזהל

 הרוקמש .ינמרגה ןוטלשה תחת םידוהיה לרוג יבגל

 תיטייבוסה תוינידמה תאו ,רלטיה םע תודידיה סחיב

 רקש ,םיחפוסמה םיחטשב תוימשיטנא לש םייוליג יפלכ

 אל ידכ ,ןיע תמלעהו הקיתש ויה םיינייפואה היו

 היסולכואה ברקב םייטייבוס-יטנאה תושגרה לע ףיסוהל

 הלומעתמ הקלחב העבנ ,בגא ,וז תוינידמ .תידוהי-אלה

 יכ הנעט רשאו ,םיחפוסמה םיחטשל הרדחש תיצאנ

 ".יטסינומוקה ןוטלשה ןיבו םידוהיה ןיב קודה רשק םייק

 היסוו--הינמרג תמחלמ ץוופ

 שגר טלתשה .1941 ינויב 22 ,המחלמה ץורפ םויב

 ץצפוה ינויב 21/22 הלילב רבכ .תובבלה לכב הלהבה

 'ץינרוקב ומיקה םיטייבוסהש "ריואה סיסבה רתיה ןיב

 "תמ תומויא תורצש ושח םידוהי ינומה .הימולוק די"לע

 ץורפמ םימיה תנומש ויה רתויב םישק .תואבו תושגר
 תוגאד יאלמ םימי ,םיטייבוסה תביזע דעו המחלמה

 .םידודג תולילו

 םיסוטמ דגנ הרובגב םינושארה םימיב הננוגתה ריעה

 ,רלטיהב םחלהל זע היה םנוצר -- םידוהיה ,םיינמרג

 םיניארקואהו הבוח ךותמ וסייגתנ םינלופהש ןמזב וב

 דימ הבדנתה םיידוהי םיריעצ תצובק .טלוב ןוצר-יאב
 וסייגתה ןכ .ףליוו המלש ר"ד םכותבו אבצה תורשל

 : םהיניבו ,האורבת תודבוע רפסמו םיידוהי םיאפור 3
 ףלוו ר"ד ,ןיילק ר"ד ,ןרטש םירפא ר"ד ,טראבלג ריד

 ר"ד ,ץלוהמורק "ד ,רגרביונ ר"ד ,רלס ר"ד ,רעבאה

 ר'"'ד ,רלה רודיזיא ר"ד חתנמה ,גרבנזור ר"ד ,שידגילד

 רייד ,רטכורפ רייד ,ןאּפלַאה םיחאה ,רכב רייד ,רוטנאק
 ןטק קלח קר .דועו רבוטסכס ריד .ץכ רד ,ץנארקנזור

 בורהש דועב ,בייק ןוויכל תבכרב חלשנ םיסייוגמה ןמ
 תוינוכמו תונורקב רוסחמה תמחמ ןיטקרסקב ראשנ

 | .אשמ

 'מע ,ה"שת "הדסמ, ביבא"לת ,"רוכז, ,רגנוא .לא (?
 לדנמ לש םהיתויודע ןכו ,4--3 'מע ,תונורכז ,רדפ ;:2
 הדוהיו רגה בקעי ,רגניז בקעי ,ןאמקראמ הטיר ,רדואש
 תרתחמ,, ,סלק .ש םג האר ;םשו"די ןויכראב ,דלפטראב הירא
 ילוי) ביי 'בוח ,"תשרומ,, ,"תוצעומה-תירבב תיצולח-תינויצ

 "תירבל וחפוסש םיחטשב םידוהיה,, ,ךילדר .ש ןכו ,(0
 ,רעטנאק קחצי רייד ; 1 'סמ "תוניחב,, ,"194171939 תוצעומה
 .91 (169) 'מונ "ןבעל עיינ סָאד,, ,"יימָאלָאק זופ גנאגרעטנוא,,

 םהיניבו ,הדובעל םידוהי לש בר רפסמ וסייוג ןכ

 וררחוש םּה ;טוהוק הבישיה שארו ראואנגנאל לסוי יר

 .המחלמה ץורפ רחאל םימי 10דכ

 דרגה יבשב םיסייוגמה לש רכינ קלח לפנ תאז תמועל

 םייובש וליאו וררחוש םידוהי אל -- םייובש ;םינמ

 הגיסנ ידכ ךות םיטייבוסה עיגהב .םלוכ ורונ םידוהי

 ,'ץורבז רהנה די-לעש ,ינלופ-יטייבוסה (םדוקה) לובגל

 אלא ,היצילאג חרזממ םאצומש םיבר םילייח וררחיש

 םהיתבל םכרדב וחצרנ םידוהי םילייח לש רכינ רפסמש

 .םיינמואלה םיניארקואה י"'ע

 דוחייב ;הימולוקב תידוהיה היסולכואה לש רכינ קלח
 תויורשפאהש אלא ,םיטייבוסה םע חורבל הצר ,רעונה
 תנחתל ואבש םיחרזאה לכ .דאמ תולבגומ ויה ךכל

 ורזחוה ,בייקל עוסנלו ריעה תא בוזעל ידכ תבכרה
 םהה םימיב תבכרב םוקמ היה אל .ואבש תמועלכ
 ךות השענ להנימהו אבצה יוניפ .םיחרזאה ליבשב

 -בוסה היצרטסינימדאה ברקב ללכבו ,היסומלרדנא ידכ
 שי .םידוהי תלצה לש העדות תמייק התיה אל תיטיי

 וצצפוה םישיבכו תובכר-יתמוצש ןובשחב איבהל םג
 תושרל קר ודמעוה םירחא הרובחת יעצמא ;ףרה אלל

 .םייטייבוס םידיקפו אבצה

 -ארו שארבו ,םידוהי רפסמ טלמהל וחילצה תאז םע
 םיליגב רעונ ינב ןכו ,םייביטקא םיטסינומוק הנוש
 םירפכב ,ךרדב לבא .לגרב ימו הלגעב ימ ,םינוש
 יאצוי ,םיידוהי םיטנדוטס .םיניארקואה םהילע ולפנתה
 תובכרמ תחא סופתל וחילצה ,בובלב ודמלש ,הימולוק

 קר ושריה םייטייבוסה ןוחטבה ישנא םרב  ,יוניפה
 וכישמה םירוחבש דועב ,ןכרדב ךישמהל תורוחבל
 הברה .םהלש םידודנה יכרדב ופסינ םהמ קלחו, לגרב

 תורמל .םרב .ורונו ינמרגה אבצה י"ע וקבדוה םיטילפ
 םיריעצ רקיעבו ,םיטילפ רפסמ ידיב הלע תונכסה לכ

 ינפל היסור לש המינפל עיגהל ,םיסייוגמ אלו םיסייוגמ
 .םיצאנה די םתגישהש

 לש תינומה החיוב השחרתנ אל ,רעצה הברמל
 רוביצכ : תופסונ תוביסו רבכ ורכזוהש םימעטמ ,םידוהי
 שוטגל תיעמשמ"דח הטלחהמ םיקוחר םידוהיה ויה

 -- ופסונ ךכ לע .מ"הירב םינפל דודנלו םהיתב תא
 דמואתפ ,ינמרגה דצב השענה לע תכמסומ העידי רסוח
 ,יטייבוסה ןוטלשב םייחה יבגל תוקפס ,שחרתמה תוי
 רשפא יא -- לכל לעמו .'וכו םיטילפה לש םהיתואלת
 .שחרתהל הדמעש המויאה האושה תא רעשל היה

 הימולוק תא םודאה אבצה הניפ ינויב 29/307ה לילב
 וקיפסה םה .ריעה תא ובזע םייטייבוסה תונוטלשה לכו
 ןכו ,ןופלט יווקבו ,ףארגלטה ,ראודה ינקתימב לבחל

 תא תונפל וקיפסה אל ךא ,תבכרה תנחת תא ץצופל
 ונופ ןכ .דויצו קשנ םיאלמ ויהש םייאבצה םינסחמה
 ור רחוש תאז תמועל ;םינלופהו םיניארקואה םיריסאה
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 -כואה לש התמח תא ררועש רבד ,םיידוהיה םיריסאה

 .תידוהיאלה היסול

 םיניארקואה ורי יטייבוסה בצמה ליח תגיסנ םע דימ

 רבעל תוספרממו תונולחמ היירי תונוכמב םיימּואלה

 .ןכוממה םילגרה ליח לש ףסאמה תודיחי

 ותואב ואצי ,שיא 1100-כ ,רעונה טרפב ,םיבר םידוהי

 ,םיינפואב ימ ,הלגעב ימ ,ריעה ןמ םילייחה םע הליל

 אשמ"תוינוכמ תוברל ,תוינוכמה לכ ןכש ,לגרב ימו

 םתוא ןיב .םייטייבוס םידיקפו אבצה י"ע ומרחוה

 ויה גוסנה יטייבוסה אבצה םע וטלמנ רשא םידוהיה
 דוטס ,לומוסמוקה ירבח ,םוקמב להנימה ישנא רקיעב

 רפסמ רחא ורזח םיטלמנהמ קלח .אבצה יסיוגמו םיטנד

 םהב ושעו םוקיבדה םינמרגה יכ עדונ םהיפמו םימי

 (".תומש

 םושמ ,םיניארקואהמ םידוהיה ודחפ ריעה יוניפ ירחא

 םידוהי וכוה םשו הפ .םידוהיל םתאנשמ םיעודי ויהש
 םהיתבב ורגתסה םידוהיה .םהיתבב תושמש וצפנו

 וצרפ םינלופו םיניארקוא וליאו .םשוכר תרתסהב וקסעו

 חמק יקש םשמ ואיצוהו םיבוזעה אבצה ינסחמ ךותל

 וכפש םיטייבוסהש טפנ םייוור ויהש תורמל ,רכוסו

 םידוהי וגאד -- ךדיאמ .םיילענו םידמ וזזב ןכו ,םהילע

 אלש ,םהיתבל תסנכ יתבמ הרות ירפס תאצוהל םידרח

 .אבו ךלוהה ביואה ידיב וללוחי

 ,םהיתולגעב הריעה םידוהי ואב םיכומסה םירפכה ןמ

 ומוקמב ראשיהל ודחפ םה .םיצפחו םיטיהר םיסומע

 .תיניארקואה התסהה ינגפמ םהית

 ,הרדנאב ןפטס ישנא וזירכה ,בובל שוביכ ירחא
 הנידמ תמקה לע ,ינמואלה יניארקואה ןוגריאה ישארמ

 -כאה "תואמצעה, תותואמ תחא .תיניארקוא תימונוטוא
 תרוש התיה ,המקוהש תונובירה לש רתויב םיירז

 וטשפו בובלב ולחהש ,תידוהיה היסולכואב םימד-תוחיצר

 .הדשה ירעל

 לש םתגיסנ רחא דימ םיניארקואה ומיקה הימולוקב

 וליג הבר תויביטקא .ריעב ימצע ןוטלש םיטייבוסה

 םתפיאש לכש ,םירחאו קו'צרוהורה ןוגכ ,םהיגיהנמ

 -קואה היצילימה שארב ."תיאמצע הניארקוא., -- התיה

 םיבורב ודייטצה םהישנא :; קינטקימ הנמתנ תיניאר

 לדגממ .םיבוזעה קשנה ינסחממ ואצוהש םיחודקאבו

 לגדה ףנוה ומוקמבו יטייבוסה לגדה דרוה היריעה
 בלצ םע יצאנה לגדה די-לע לוחכ-בוהצה יניארקואה

 (*.סרקה

 ןכו ,6--4 'מע 'כז ,רדפ :16 ,15 ,12 'מע ,םש ,רגנוא ('
 .ןייטשנלוו ר"ד ,רגה ,דלפטראב ,רנטור ר"גמ לש םהיתויודע

 תונורכזה ןכו רגה ,ןאמקראמ ,ןרטש לש םהיתויודע (*

 .(םשודדי ,ןויכרא) רדיינ .ב ,גרבנזור הקנלב לש

 תונערופה תישאר

 היסור לע הרעתסה הינמרגש ירחא םימי השימח

 המחלמ 1941 ינויב 27-ב הירגנוה הזירכה ,תיטייבוסה

 השעמל התיהש) ריוא תצצפה לש הלתמאב מ"הרב לע

 וטלתשה ילויב 3-ב רבכ .ואשאק ריעה לע (תמייובמ

 ריעב םקוה םויב וב .הימולוק לע םיירגנוהה םיקנאטה
 םידוהיהו םינלופה .םישלופה לש ינמז יאבצ ןוטלש
 םייצאגה םישלופה לע ירגנוהה שלופה תא ופידעה

 תונוטלשש תורמל ,םיבזכואמ ויה םיניארקואה וליאו
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 -רקואה תונוטלשה םע הלועפ ופתיש ירגנוהה אבצה

 ינש ופנוה ריעה תודסומ לכ לעו ,םיימוקמה םייניא

 .יניארקואה לגדהו ירגנוהה לגדה : םילגד

 תוריקה לע ועיפוה םיירגנוהה תוחוכה תשילפ רחא
 תא םיתיסמה דעומ דועב ונכוהש םיזורכ תורדגהו
 "תירא,ה היסולכואה לכ תאו םינלופה דגנ םיניארקואה
 -ודגה םיביואה םה םידוהיהו םיטייבוסה.) םידוהיה דגנ
 ףותישב .("םתוא ודימשה --- םכלש רתויב םיל

 לע הדוקפ האצוה םייניארקואה תונוטלשה םע הלועפ

 היריעה ידיזלע םותח טרס תילאמשה עורזה לע תדינע
 ןגמ םע (הז תוריש תרומת דחוימ םולשת התבגש)

 ירגנוה ווצ יפל .הלעמו 12 ליגמ ,ןימ לדבה אלל דוד
 ךורעל רתוה םידוהיל ;תועש המכל תויונח וחתפנ
 םיגנפב ומליש םירגנוהה .12--10 תועשב קר תוינק

 ןוזמ יכרצמבו תוירגיסב :תורוחס ינימ לכב םרחסב

 רחסמ .םיטישכתו םינועש תרומת ורכמש (רכוס ,חמק)
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 הדבועה רואל ,בערמ תוידוהי תוחפשמ הברה ליצה הז

 די-לע תורמשמב ובצייתה םייניארקואה םיתיסמה יכ
 תא םידוהיל רוכמל םירכיא דעב וענמו םיידוהי םיתב

 ירחא םיתבה ןמ האיצי הרסאנ םידוהיה לע .םתרצות

 דוהי םיתבב םישופיח וכרע םירגנוהה .ברעב 6 העשה
 םדי ומש וז תונמדזהבו ,לוכיבכ קשנ ירחא דבלב  םייד

 ומירחה םה ;:םכרדב הרקנש ךרע לעב רבד לכ לע
 לש דויצ הנושארו שארבו .םיינזאמו וידאר יטלקמ

 יתב דויצ הירגנוהל חלשנ הכ .תויונחו תשורח יתב

 רורח תיב ,תיאבצ היפאמ ,לזייר ,ץיבורוה לש תשורח
 .דועו .גרבדלוג לש חמק תנחט ,ןמשל תש

 ,יאבצ ןיד-תיב ומיקה םיירגנוהה שוביכה תונוטלש

 תולעבה יקוח םע תורושקה תויעב דימ וררועתה ןכש

 םיקיתה םוקישב ךךוצ ררועתה ןכ .ולטיב םיטייבוסהש

 ;:םתקזחה ירדסב ודיפקה אל םיטייבוסהש ,םייטפשמה
 (".םידוהי םג וקסעוה םיכמסמה רודיסבו ןוימב

 תויוערפתהב היתותוא תא הנתנ תיניארקואה התסהה
 תרחמל רבכ םידוהיה תובוחרב וללוחתהש תולודג

 ,צ"החא ילויב 4 ,ישש םויב .ריעל םירגנוהה תסינכ
 םיימוקמ קר אל םיניארקוא לש תויפונכ ריעב ולהקתה
 רקמב םידייוצמ ,םיכומסה םירפכהמו םירברפהמ אלא
 תא חוכב ואיצוה םיריעצה םיערפתמה .םיקשבו תול

 רילוהו ,ףטו םישנ ,םישנא ,םהיתבמ םילהבנה םידוהיה
 -- תואמסיס תאירק ידכ ךות ינוריעה ןגה דע םוכ

 ,"ידוהי םזיבשלוב, לע תיצאנה הפקשהה תעפשהב

 הכולהתה ןמזב ."!םיקיבשלובלו םידוהיל תוומ,, :ןוגכ

 "והיה לש םהיבג לעו םהישאר לע םיערפתמה ופילצה

 וצרפ ,המוהמה תא םלצנב .תולקמבו םיפלגמב םיד

 תא ואלימו םיבוזע םיידוהי םיתבל םירכיא תוצובק
 .ידוהי שוכרב םהיקש

 םיניארקוא ינומה םייתניב ופסאתה ןגה רעש דיל

 ווטצנ םיפוטח םידוהי 3007כ .םיינמואל םינלופ ןכו

 -ליפ רכיכב ןינל לש הטרדנאה תא םהידי ומב רוקעל
 ןילאטסו ןינל לש הטרדנאה תא ןכו (ןינל) יקסדוס

 ורשקנ םידוהיה .ינוריעה ןגב םיטייבוסה י"ע המקוהש
 תומולהמ תחתו תוארשרשו םילבחב תוטרדנאה לא

 ןררגלו ןהינכמ ןרקעל ווטצנ קוחצו תונובלעב תוולמ
 ןתוא רובשל כ'חאו ,יזכרמה קושה דע ריעה תובוחרב

 וריטמה םיערפתמה) ידוהי םד לש תוילולש .םיסיסרל
 .ךרדה לכ ונייצ (תוירזכא תוכמ ןמזה לכ םידוהיה לע

 --רבהנייוו ,ןרטש ,ץיברוה ,רנטור לש םהיתויודע ("
 דונורכז ; ןייטשנלוו ר"ד ,גינה ,רדואש ,קינרובקיל ,רקאה
 --רגנוא ,(6 'מע םש) רדפ ,רקהדרבהנייוו הנח לש םהית

 .(םשו"די ןויכרא) רדיינ ,29 ,23 ,22 'מע
 ; 14--13 ע"ע ; 30 'מע ,םש ,רגנוא ; 10 'ע ,םש ,רדפ ("

 ,רסומ קינרובקיל ; רדואש ,ץיברוה ,גרבנזור ,רקאה-רבהנייו
 .יקסדוסליפ רכיכבו ןגב תוערואמה תא םליצ ירגנוה ןרס יכ

 שפנב תונברק ומשרנ אל יכ םא ,רבד לש ומוכיסב
 ,םומ ילעבו םיעוצפ םהיתבל םיבר ובש ,םוי ותואב

 םיבר תועובש ךשמ םהיתוטימל םיקותר וראשנ םהמ
 וסחייתה םירגנוההש ןייוצי .םפוגב תושק תועיגפ בקע
 ףא םיירגנוה םיניצק :שפנ ןויווישב הלא תוערואמל

 -לצמב םיניארקואה לש הלא "הרובג ישעמ, וחיצנה
 .םהיתומ

 םישנא ונגריא הלאה תוערפה תא יכ ,ףיסוהל יאדכ
 1939 רבמטפסב 17-ב םודאה אבצה לש ותסינכבש

 ונהנ כ"חאו ,םימודא םיטרסב םיטשוקמ ותארקל ואצי
 רקב ישארו תומדא תקולחמ יטייבוסה ןוטלשה ימיב
 (".םידוהיל וכיישש

 םימיה םתואב ושחרתח רתוי דוע םייגארט תוערואמ
 ילויב 67ה ,'א םויל רוא .הביבסה ירפכבו הדשה ירעב

 וחצרנ ונממ האצותכש ,היניטואב םורגופ ךרענ ,1
 ודדש 'א םויב .תושפנ 89 םיניארקואה םיחצרמה ידימ
 .םינסחמ וזזב כ"חאו םיידוהי םיתב םירכיאה ינומה
 עדונ רשאכ .םינלופ רוסאל םיניארקואה ולחה ,תרחמל
 -נא'זה ישנא היניטואל וחלשנ ,ירגנוהה דקפמל ךכ"לע

 היצילימה לעמ קשנה תא וקריפש תירגנוהה הירמרד
 .םיירגנוה םימרדנא'ז המוקמב ובישוהו תיניארקואה
 .םידוהיה דגנ םורגופה ךשמנ אל ךכל תודוה

 10 לכ (ילויב 67ה) הליל ותואב וחצרנ ןי'ציבלכב

 לש ןיטינומ ןהל אציו םש ורגש (שפנ 32) תוחפשמה
 ףאו ןייטשטור הינג קר סנב הלצינ) תפומל םירכיא
 .(שישיה היבא תא ליצהל החילצה

 .םש ורגש םידוהיה 36 לכ וחצרנ בוכינר'צב םג

 ףא םירכיאה וסח אל בוטולבאז דילש יקינדוו רפכב

 ,אקארקמ ףלאוו ר"ד ריעצה ידוהיה אפורה לש וייח לע
 -יסראהב .םילוחל רוסמהו ןמאנה ולופיטמ עודי היהש

 .רטסיינדה רהנל וקרזנו םידליה ורשקנ הקסיווסיינ בומ
 'ץאמסוקו בודרק םירפכה "וקפתסה, תאז תמועל
 -פכב .םהב תוללעתה ידכ ךות דבלב םידוהיה שוריגב
 ושרוג וא םה םג וחצרנ םידדוב םידוהי םהב ורגש םיר
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 רורגופה ועצוב תומוקמ לש הרושב .לכ רסוחו םוריעב

 רפכב .(םיניארקואה םירהה יבשות) םילוצוהה י"ע םימ
 תוחפשמ 60 וררוגתה ובש בוסוק דילש י'ציבונולבאי

 םידוהיה ורשקנ ,םיצעה לעפמב ודבע רשא תוידוהי

 ואבוה םהיתויווג : שומר'צ רהנב ועבטוהו ינרקוד ליתב

 .יטוקב לארשי רבקל
 תוללותשהה תצקמב הקספוה םירגנוהה תסינכ םע

 אלש ,תוימוקמה םיטסישאפה תויפונכ לש תינחצרה

 ('.תוערפ תקושתו םד ןואמצ אלא םבלב םהל היה

 הייפכ תדובעל םידוהי ופטח םייראגנוהה םילייחה

 הז "עצבמ,ב םהילע ולע ךא ,ליגו ןימ לדבה אלל

 םתוצירח תא םינמרגל חיכוהל וצרש ,םיניארקואה

 ןמזב הדעונ היפכה תדובע ירה יכ ,םידוהיב םוקנל םגו

 ןכלו ,םייטסידאסה םירציה תא קפסל ידכב רקיעב הזה

 םיבור תותקב ,תולאב םתוא וכיהו -- םידוחיב וללעתה

 םירבג .םידוהי לש תוצובק תוצובק .דיל אבה לכבו

 הלאו ,בוחרב הרקמב םרבועב ופטחנש הלא ,םישנו

 לגוסמ םגמא שיאה םא בל םישל ילב ,םהיתבמ וררגנש

 יוקינל םיפודיגו תוקעצ ךות ולבוה ,תינפוג הדובעל

 לעשכ 'וכו םיירוביצ שומיש"יתב ,ןיטקרסקה ,תובוחרה

 ויה םיקנמה ןיב .םילסו תופרגמ .םיתא ,םיטאטמ םבג

 םהמ ,םילעופו םיקסע ילעב ,םירומ ,ןיד-יכרועו םיאפור

 רועה ,תוכורא ישובל ,ןקזו תואפ ילדוגמ ,םידרח םידוהי

 םיחצנמה .תימואל הואגבו הפוקז המוקב םתדובע םיש

 -פתל ונמתנ םהמ םידחא ;םיניארקוא ויה וז הדובע לע
 םהמ קלחו ,השדחה היריעה תצעומ םעטמ הז דיק

 .םנוצרמ ובדנתה

 ,עגמב םמע ואב הימולוק ידוהיש םינושארה םיצאנה

 הדובע תוגולפ ירבח ,20--25 ינב ,םיריעצ םינמרג ויה

 --באלסינאטס חטשל ועיגהש "טדוט ןוגרא,, לש תודחוימ

 רעונה יכינח .הרובחתה יוק תוסירה ןוקיתל הימולוק

 יצאנה סראב םילערומ .("דנגויררלטיה,) יארלטיהה

 תכרדהב וקסע אלא ,םמצעב ודבע אל ,לארשי יאנושו

 יפלכ וגהנתה הלא םינמרג .םהילע החגשהבו םילעופה

 םידוהי יפלא .הראתל השקש תוירזכאב םיידוהי םילעופ
 רקיעב ,(םידוהי 500 תבכרה יוק ןוקיתב ודבע םוי לכ)

 -ימש םילעופ טעמו ,םיישפוח תועוצקמ ילעבו םירחוס

 ישדוחב ווטצנ ,תכרפמ תינפוג הדובע ודבע אל םהחימ
 תא רצהל (1941) א"שת תנש לש םיטהולה באדזומת

 -רא) "הביבס ןוא יימָאלָאק ןגעוו תונורכז, ,רצינש .צ ('
 םהיתויודע ןכו 8 'ע ,םש ,רדפ ;10--5 ע"ע ,(םשו די ןויכ
 החמש םלושמ ר'ד הושה .,םש ,רנטורו קינרובקיל לש

 ,(רלגנא ךורב לש ותודע יפל) "הביבסהו ונריעב האושה,
 ,ביבאדלת ,יקצילוא .לו לסרק .ג תכיועב בוסוק רפס

 .315 'מע ,1964 "הרונמה,,
 -קראמ ,רנטוח לש םהיתויודע ; 28--30 'מע ,םש ,רגנוא ("

 -רבהנייו ,(10 'מע) רדפ לש םהיתונורכז זכו ןמרבאה ,ןאמ
 .דועו רקאה

 ןיקתהלו םיגרבה תאו םיווה תא איצוהל ,תבכרה יספ

 יללוס לש םתדובעש םיבערומה םידוהיה .םישדח םינדא

 -גונה יניעב ןח האצמ אל תבכר"יוק ינקתמו םישיבכ

 .רתויב םישק םייוניעב ונועו תוירזכא תוכמ וכוה .םיש
 תילולש ךותל םידבוע םידוהי תצובק וצירה לשמל ךכ

 ומויב םוי ידמ ; לוחזלו הכותב בכשל םהילע וויצו םימ

 תכמו בל תופקתה ,תויופלעתה לש םירקמ תואמ ויה

 ,היצקפנוקל לודג רחסמ תיב לעב ,שטייד הינמ .שמש

 ברע .הרכהה דוביאל דע ,הארונ תוירזכאב בוחרב הכוה

 ,םישק םיעוצפ תורשע םילוחה-תיבל םיאיבמ ויה ברע

 תוקמחתה בקע .םדדיאיקמו תועלצ יכומ ,האיר יבוקנ

 י"ע םידימא הנממ רקיעב וטמתשה) וז תינחצר הדובעמ
 קסע יתב לע םינוממה םינלופו םיניארקוא לש םדוחיש
 הדובעה המדקתה אל ,םיעוצפה יובירו (תשורח יתבו
 דרגה תוגולפה שאר םייא ,ןכ הנה .תבכר"יוק ןוקיתב

 הימולוקל הרובחתה היהת אל םייעובש ךות םאש תוינמ

 םויאה ץחלב .ירישע ידוהי לכ הריי תרדוסמו תנקותמ
 תיבמ םשארב ברה םע הליהקה ידבכנ וכלה הזה ארונה
 .עובקה םויל הדובעה תא רומגל בדנתהל וארקו ,תיבל

 ,םיחחפ ,םירגסמ ,םיחפנ ואצי .האלמ התיה תונעיהה

 וכירדהו הדובע תוגולפ ומיקה רשא ,םיסדנהמו םיאנב
 ךשמב .הדובעה תעשבו הדובעה ינפל םילעופה תא

 אל דחא ףאו תורמשמ יפוליחב ודבע המלש הממי

 וטישוהו ודבע םיריעצכ םינקזכ .הבוחה יוליממ טמתשה
 .הנוזת רסוחמו הדובע בורמ םיפלעתמלו םיפייעל די

 םיאמצה םידבועל בלח ידכו םימ יילד ושיגה םישנה

 (".עובקה םויל הרמגנ הכאלמהו
 ס"ס לש תיצאנ הדיחי הימולוקל השלפ ילויב 24זב,

 ילב ,םידוהי לע דוצמ וכרעו בובאלסינאטס וא בובלמ
 ישארה הטמה ןמזה ותואב ןכש ריעבש ךכב בשחתהל

 ס"סה ישנא ואיצוה ,רקוב תונפל .יראגנוהה אבצה לש

 םישנ ,םישנא -- הצחמל םימורע םהיתבמ םידוהיה תא
 -- םידוהי הברה .ינוריעה ןגה ןוויכל םוליבוהו ףטו

 דוהי םיתב תואמ לע) םהיתבב ראשיהל םהידיב הלע

 םיעבורב ורגש הלא דחוימב  (םינמרגה וחספ םייד

 וחילצהש םיבוט םיאובחמ ילעב ןכו ,ריעל ץוחמו םיירא
 ,םתצורמב םידליהו םינקזה ושלחנשכ .םהיתבב רתתסהל

 -רג םיניצק וליאו םהיבור תותקב םינמרגה םהב וכיה
 תוקוניתהו םישנה תא וריזחה ,ןגה דיל ודמעש םיינמ
 .םהיתבל

 -תהל ווטצנ (םידוהי 20007כ) ןגה שרגמב םיפסאנה

 תא ףדיגש ינמרגה דקפמה .הז םע הז ששוגתהלו למע

 םיפסאנהש שרד ."המחלמ יעשופ,, םתוא הניכו םידוהיה

 םילייח ינשב וקרי םדוק םויבש ,םידוהי 2 ורסמי

 לכב רחבי יכ עידוה ,הלאכ ואצמנ אל רשאכו ,םירבוע

 "בדה עמשל .גרוהל םאיצוהל מ"ע םיפסאנהמ ירישעה
 ירבעה ררושמהו דחא ןקז השעמב "ודוה, הלאה םיר

 ,םילשוריב הטיסרבינואה דימלת ,רנברוו .ד א ריעצה
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 אל ס"ס ישנא לבא .תווממ םידוהי תואמ ליצהל מ"ע
 ונדו שיא 150-כ םמצעב ורחב אלא ,ןברקה תא ולביק

 תיאבצ תיאשמ לע וניעטה םינודנה תא .תוומל םתוא
 םהיניב ,םיידוהי םינקסע תורשע דוע םע דחיב םועיסהו
 תונוטלשה י"ע הכרענש המישר יפ לע) ץיברוה לטומ

 ובצוה םש םוקמ ,הקבולורוק תודשל (םייניארקואה
 וצפקש העש ,ךרדב דוע ורונ םידוהי 2 .היירי תונוכמ
 ווטצנ ,םוקמל ועיגהש םירתונה וליאו ,תינוכמה ךותמ
 ירגנוהה ןוזינרגה דקפמ הנענ ןורחאה עגרב .רוב רופחל

 -תהל הדמע ובש םוקמל עסנו ידוהיה דעווה תשקבל

 םתרזחה תא ףקותב שרד אוה .גרוהל האצוהה םייק
 תוירחאה תלטומ וילעש קומינב ,הריעה םינודנה לש
 ובריס םייניארקואה םיגיהנמה) ריעב תויושחרתה לע
 .(םידוהי תלצה ןעמל ברעתהל

 ודימעהו הגירהה איגמ םידוהיה תא ואיצוה םירגנוהה
 .םהלש םייאבצ םיטפוש ינפב טפשמל כ"חא םתוא

 הלא םגו ,(רסאמ ישדוח 2) םילודג ויה אל םישנועה

 תרומת וררחוש םה ,רבד לש ופוסב .דחא ףא הציר אל

 -נוהה לש םייוניפ רחאל ,םרב ."תוחכוה רסוחמ,, ןוידפ
 ישנא י"ע הלא הטיפש יקית וקדבנ ,ריעה ןמ םירג

 המישר יפל םיצאנה ולסיח םבור תאו ,ופאטסיגה

 ('.תישיא

 הירגנוה ידוהי הנחמ שמיש הרצק הפוקת ךשמב
 לע םיפדרנה םוקמה ידוהיל טלפמ םוקמכ הימולוקב
 | .םראוצ

 תואמ המכ הימולוקל ועיגה ,1941 ילוי יהלשב
 טגיס-שורמרמ ,טסוחמ רקיעב) סורוטאפראקמ םידוהי
 תורשל וסייגתהש םידיסחו םיקודא םבור ,(ץיבחלובו
 וביוח םה .תיסורדתיראגנוהה תיזחה ףרועב הדובעה
 עבצב טרס ודנע םידמושמ) בוהצ טרס םעורז לע תאשל

 בוחרב ,ריעבש ןיטקרסקה יתבמ דחאב ונכתשהו (ןבל

 דקפמ .הדובע תוגולפ המכל םיקלוחמ םהשכ ,הרדרפ
 -ייח המכ ודידלע ורזעו ןקז יראגנוה ןיצק היה הנחמה
 םירכיאה לצא םירחהל וגהנ רשא ,םייראגנוה םיל

 הנחמה ידוהיל םרכמלו םיציבו תולוגנרת ,ןוזמ יכרצמ

 ריעה ידוהימ הנחמה ינכוש ונק ךדיאמ .אלמ ריהמכ
 ןיצק ליבשב בהזו ףסכ ילכ ,תורקי םינבא ,םיטישכת
 וא - ירגנה עבטמב םימלשמ ויהו ,וילייחו הנחמה

 םיאיבמ ויה תלוכמה תא) ןסחמה ןמ ןוזמ יכרצמב
 ידוהי וסנרפתה ךכ .(ידוהי תיבל דע תויאבצ תולגעב
 םוי םוי םיאב ויה םיינעה וליאו ;םירישעה ריעה

 ,רדואש ,רגה ,רקאה-רבהנייו ,ןמרבה לש םהיתויודע ('
 הושה ; רדפו רצינש ,רדיינ לש םהיתונורכז ןכו קינרובקיל
 ,םירסומ רדואשו ןמרבאה םידע ינש .40--3 'מע ,רגנוא
 ,ויפב הרוגש התיה תירגנואש ,רניטסיפ השמ הז םויבש
 םתמועל .ןוזינרגה דקפמ לצא ידוהיה דעווה םשב ברעתה
 .רכייט ריד לש ותשא הברעתהש (4 'מע ,םש) רגנוא בתוכ

 .33--31 ע"ע ,םש ,רגנוא ("

 ןמ םילכאמ םילבקמו הנחמה רצחל תואמלו תורשעל
 יפלא אופיא וסנרפתה הנחמה ידוהי תרזעב .חבטמה
 הטלש ריעב םידוהיה יתבבש ןמזב וב .ריעה ידוהי
 םידוהיה לש הנחמה שמיש ,תוומ"תמיא לש הריווא
 רצח הארמכ היה ןיטקרסקה רצח הארמ ,בגא) םיירגנוהה
 -סכא חטש ןימ ,(ר"ומדא לש ורצחכ וא תסנכה-תיב
 טילשהו יאבצ רטשמ לוכיבכ ררוש וב ,ילאירוטירט
 הסחמ םוקמ הנחמה שמיש ןכל .הנחמה ןיצק אוה

 וא .הייפכ תדובעמ וטמתשהש ריעה ידוהיל רותסמו

 לע םתוא םיפדורה םיניארקואה ינפמ רתתסהל וצרש

 .םראווצ
 לש םכוויתו םתולדתשהבש .,ףיסוהל דוע יוארה ןמ

 דובמ תופורת םיירגנוה םילייח וחירבה הנחמה ידוהי

 .ריעב ידוהיה םילוחה תיבל ןתוא םירכומ ויהו טשפאד
 ,הנחמה ידוהיל הז "ןדע ןג, ךרא םידחא תועובש קר

 תונחמ לכ תא ריבעהל הדוקפ הלבקתנש עגרה דע
 םישקומה תודש יוקינל ,הניארקואל םיידוהיה הדובעה

 (* תיזחב
 קנַארפ רנרוווג-לרנגה זירכה 1941 טסוגואב 1-ב
 "רוווג-לרנגל תיחרזמה היצילג חופיס לע רריפה םשב

 םוי ותואב .(הב ובשיש םידוהיה 600.000 לע) טנמ

 ירע תמישרב) שדחה חופיסה לע תימשר ריעב םסרופ
 הדרי הדבכ הקעומ .(הימולוק םג הללכנ תולודגה זוחמה
 בובאלסינאטס--הימולוק חטשש וויק דועש ,םידוהיה לע
 .(םידוהי 150.000"כ וב ורג) ירגנוהה אבצה י"ע שבכנש
 תקפסאל םיטאפראקה ךרד הירגנוהמ רבעמ שמיש רשא

 רסיד,ל חפוסי אל ,הניארקואב םחלנה ירגנוהה אבצה

 ."ןייצילאג טקירט

 ריינ לע) בוהצ ריינ לע העדוה המסרופ םוי ותואב

 דגנ תוריזגהו תודוקפה ךליאו ןאכמ ומסרופי הז עבצמ

 ידיזלע המותח ,םיינמרגה תונוטלשה םעטמ (םידוהיה
 ;אניו שיא ,ןאמקלופ רריפמרוטשרבוא ןמטפואהזיירקה

 :םיאבה םיווצה תא הללכש ,26 ןבכ
 לע דונעל םיבייח ,הלעמו 6 ינבמ ,םידוהיה לכ (א
 דוד ןגמ םע ןבל טרס ןוילעה דגבה לש ינמיה םלוורש

 -לשה ינפל יארחא היהיש "טארנדוי,, םקוי (ב ;וכותב
 ןוחטבה תונוטלש וחקפי ותלועפ לעו םיינמרגה תונוט
 ובש םוקמה תא בוזעל םידוהיל רוסא (ג ; (ופאטסיג)
 לע רסאנ (ד :ינמז חרואב וא תועיבקב םיררוגתמ םה

 -שהב רוסמל וליפא וא הנתמב תתל ,רוכמל םידוהיה
 םיבייח 60--12 ינבמ םידוהי (ה ;םהיסכנ תא הלא

 הדובע -- 'א גוס :םיגוס 3-ל תקלחנש הייפכ תדובעב

 הדובע -- 'ב גופ ;הדובע הנחמב וא ריעל ץוחמ השק
 'ג גוס ;ריעה ךוחב תשורח יתבב וא םידרשמב תינפוג
 .הלחמ תמחמ רומג רוטפ וא ,הלק הדובע --

 עבקיש ,אפור תקידבל בצייתהל םיבייח םירבגה לכ

 הדובעל סּויגה .דחאו דחא לכל הדובעה גוס תא
 .(םיסוסה קוש) "הציבוגראט,ב ומייקתי תוקידבהו
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 -כואה תמישרב םשריהל םיבייח םידוהיה לכ .ףוסבל

 רובעיש ימ, .טארנדויה י"ע ךרעיתש ,תידוהיה היסול

 ."ןידה רמוח לכב שנעיי -- וללה םיקוחה דחא לע

 הוואגב (ןולקה תוא) טרסה תא ודנע םידוהי הברה

 ושיגרהש ,הלאכ ויה םתמועל :הפוקז המוקבו תימואל

 .םינמוסמ םידבעכ ,םינושארה םימיב רקיעב ,םמצע תא

 םיברועמ ויה דוע תובוחרה -- ריעה תובוחרב םרבועב

 -בועה יגיעמ קמחתהל םירהממ ויה -- םייראו םידוהי

 ינימ לכ םילבחתמ ויה ןכ .םיידוהי-אלה םיבשו םיר

 תושבול ויה םישנה .האריי אל טרסהש ידכ תולובחת

 דרש לע תופחל ידכ תוחפטמב תופטעתמ וא תויפתכ

 ןוזפיחב וריסה ,רבוע ינמרג לייח וא רטוש ןתוארב .ןלוו

 ('לוסיכה תא

 טארנדויה

 תידוהיה הרטשמה

 ,םהידיל ריעב ןוטלשה תא ושפת םינמרגהש רחאל

 המוקמבו "תיאמצע,ה תיניארקואה הרטשמה הרסאנ
 .םינמרגל הנמאנ השדח תיניארקוא הרטשמ המקוה

 -עמ ,םינמרגה ידיל ןוטלשה רבעש םוימ יכ ,ןייוצי
 םיעבורמו ;ריעה ירברפמ םהיתוריד תא םידוהיה םיקית

 ריחמ לכ םימלשמ ויהש ךות ,ידוהיה עבורל ,םיירא
 לכ לע םיחוטב רתוי םמצע תא ושח ןאכ יכ ,רדח דעב
 .אובת אלש הרצ

 -קלופ ןמטפואהזיירקה לש םינושארה םידעצה דחא

 השירדב םייניארקואה ריעה תונוטלשל הינפ התיה ,ןמ

 יעומ תויהל םילגוסמה םידוהי לש המישר ול איצמהל

 יסנרפ תמישר דימ ורסמ םיניארקואה .טארנדויל םידמ
 -שמל ארק ןמקלופ .ןנוקיתכ םינשב הינקסעו הליהקה

 ידכ ךות -- םתוא דימעהו הלאה םידמעומה תא ודר
 לסלכ יארחאה םדיקפת לע -- תוומ שנועב םימויא
 ר"וןי דיקפת תא עיצה אוה ;םיינמרגה תונוטלשה

 וכייתשה הימולוק לילגל) ילילגהו ימוקמה טארנדויה
 ,הקנדורוה ,בונולבאי | ,בוסוק | ,יטוק | : תוליהקה

 רבח ,םולבלגניר םייחל (היבא'זו ןיטאינש ,בוטולבאז

 לעב שיא ,תפומל ירובצ ןקסע ,רבעשל היריעה תצעומ

 םינש ךשמב שמישש ,הבר תירסומ העפשהו חור ראש
 םולבלגניר .םרב .הימולוקב "תודחאתה,, תעונת ר"'ויכ

 םוי לכתסהל לכוי אלש קומינ ךותמ ףקותב דגנתה
 לבקי אל ןפוא םושבו ,תויצאנה תויחה יפוצרפב םוי

 .ותחפשמ ייחו וייח תא ןכסי ובוריס םג םא העצהה תא

 ,רצייוש -- הקיסיפל הרומ לע לטוה הזה דיקפתה
 ןויכ .הבר-אנעשוה תיצקאב ךכ רחא הפסינש
 סוכראמ ןיישעתה ומוקמב דמעמ ותואב הנמתנ ,ךכש
 דכנ ,לארשי ינואג תחפשממ רצנ ,ץיברוה (לטומ)

 לש םהיתויודע ןכו ,55 ,45 ,43 'מע ,םש ,רגנוא ("'
 .רגה ,ץיברוה

 -טניא ןקסע ,בובאלסינאטסמ ץיברוה םלושמ 'ר ןואגה
 תיב לעב רבעשל ,ץרמו המזוי לעב ,בבר אללו יטנגיל

 ץרענו לבוקמ ,ןילופב םילודגה ןמ ,תונוליוול תשורח
 אלו ריעב ראשנ יטייבוסה ןוטלשה ימיב) וידבוע לע

 .(תינשוכרה הבכשה םע הנמנש תורמל ,ער לכ ול הנוא
 הליהק שארל רחביהל ץיברוה בריס ,ןנוקיתכ םינשב

 םיכסה וז תילרוג העשב םלוא ,היריעה תצעומ רבח וא

 ורבע ינמרגה שוביכה תליחתב רבכש םושמ ילוא ,דימ
 ישנא .ונוצר תא ולשיח רשא ,םישק םייוניע וילע

 ותדובע תעשב תינמיה ודי תא ול ורבש "טדוט,,  ןוגריא
 האכה דגנ תוחמל זיעהש םושמ ,תבכרה תליסמ ןוקיתב
 היה םג אוה .הדובעה םוקמ ותואב השחרתהש תירזכא
 רוקב התימל םינודינה ןיבו רהוסה תיבב םיאולכה ןיב
 הנווכ ךותמו "הוואג ןימב. לביק ץיברוה .הקבולור

 לכ לש האלמה םתמכסהבו יארחאה דיקפתה תא הבוט
 םוימ .רוביצ תודסומבו תוגלפמב םיליעפ ויהש םינקסעה
 .וז הדובעל וצרמו ונמז לכ תא שידקה ותונמתה

 -ויאו ופאטסיגה ישנא םע ףוכתהו רישיה עגמה ,םרב

 -נדויה שאר ,ץיברוה .מ לע ועיפשה םיידימתה םהימ

 תוריזג לכ לבקל םיבייח םידוהיחש רבס אוה .טאר
 ד-מחתהו תוטמתשה ילב ןאלמלו םהיתודוקפו םיצאנה

 "והיה .ערהל תולולע הז ןוויכב תולובחתה לכ ןכש ,תוק
 -תנ ולש הדוקפ לכו טארנדויה שאר ינפמ ודחפ םיד

 טארנדויה תפוקל ונוה לכ םרת אוה .תונקיידב האלמ
 -ירטנוקה הלטוהשכ .והומכ ושעיש םירישעה לכמ שרדו

 םוכסה רסחו ריעה ידוהי לע ופאטסיגה םעטמ היצוב
 םייח תנכס הפקשנ ויטעבש טארנדויה תפוקב שרדנה
 דוהיה יתבב םישופיח ומצעב אוה השע ,םידוהי המכל

 עודי .שורדה םוכסה תא םהמ תובגל ידכ םירישעה םיד
 הרטשמה שאר תא הרזעל תחקל ססיה אלש הרקמ

 .רתסומ ףסכ םוכס תולגל ידכ ופאטסיג שיאו תידוהיה

 ותויהב ,םידימא םע ךלהתה וימי לכש ,הזה ידוהיה

 "הרצל םיחאה, םיינעה ןעמל לדתשה טארנדויה ר"וי
 שארל הנמתנש םוימ .רשפאש המ לכב םהילע לקהל

 -עה אוה ;םייתחפשמה וייחמ לילכ רזנתה ,טארנדויה
 ותיבב לוכאל לדח .,טארנדויה ןינבל וירוגמ תא קית
 היה אוה ,יללכה חבטמה ןמ ריעה יינע לכ םע דעסו
 "תחל ליחתה ,ר"ויל ותונמתה םוימ םלוא ,ישפוח ידוהי

 וללפתיש םידוהי 10 ותכשלל ןימזמ היה .םוידםוי ללפ

 ליחתה אוה .רבדב הנכס התיהש י"'פעא ,רוביצב הליפת

 חרבש ,בוסוקמ רגאה םייח 'ר יברה תא תופוכת רקבמ
 .הימולוקב רתתסהו ופאטסיגה תמיאמ וריעמ

 ינפל ןמזל ןמזמ עיפוהל לטוח טארנדויה ירבח לע

 םייונישה לע ,ויתולועפ לע ח"וד רוסמלו ופאטסיגה

 ירבח .הייפכה תדובעו התומתה ,הדוליה ,םידוהיה ייחב

 ,ופאטסיגה דרשמב ועיפוהש תמיא לכ ודער טארנדויה
 .דחפ אללו רדה שובל ,הפוקז המוקב ךלה ץיברוה ךא
 -סיגב םידוהיה תקלחמ שאר לש וחודקא היה םעפ אל
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 ,תח אל אוהו ,ץיברוה לש והזחל חולש ,טסורפ ,ופאט

 דתה ותדמע .תוומה ינפמ המיאה לכ ונממ הרס וליאכ

 דובכ תארי ופאטסיגה ישנא לצא ףא הררוע הפיק

 רקוב ודמעב .וב וגזמתנ םימחרו ןיד ישגרש ,הז שיאל

 רפה תדובעל םידוהי יפלא ופסאתה ובש ,שרגמב רקוב

 -עפל ץיברוה היה ,ינמרגה הדובעה להנמ דמעמב .ךר

 חפייתה תופוכת םיתעלו דקפמה תעשב ףזונו רעוג םימ

 אל אוה .םידבעכ דובעל םיווּוצמ םידוהי ותוארב דליכ

 ותשא הספתנשכ .ומצע ליבשב םינמרגהמ רבד שקיב

 והוצעי ,1941 רבוטקואב 12-ב ,אברדאנעשוה תייצקאב

 םלוא .השפנ לע םימחר שקבל ופאטסיגל ךליש וידידי

 םידוהי ררחשל ול רשפא יא םאש קומינב ,בריס אוה

 תא ררחשלו ללכה ןמ אצוי תויהל הצור וניא ,םירחא

 םינמרגהש ןיידע ןימאה אוה ןמז ותואב ,בגא .ותשא

 תונכב םג ןימאה ןכל ,םיחיטבמ םה רשא תא םימייקמ

 ..דבלב הדובעל םירחאה םע דחי החקלנ ותשאש

 תונוטלשה םע ץיברוה לש ויעגמ לע תורוקמ םירסח

 לטבל ידכ וילודישו ,העש העש .םוי םוי ,םיינמרגה

 וא ,םירקבל תושדח תורזגנ ויהש תוערה תוריזגה תא

 .םידוהיה לש םלבס תלקה םשל ןצקוע תא לוטיל תוחפל
 קר ויה םייושע שאונה וקבאמ לכו ויצמאמ יכ ,רורב
 רשאכ ,לשמל .שממ לש תואצות איבהל תוקוחר םיתעל

 ,ופאטסיגב םיידוהי םיניינע לע הנוממה ,טסורפ שרד

 םיטילפה תומש תא תופיחדב ול רוסמיש ץיברוהמ

 תואמ המכ) םיטייבוסה ןוטלש ימימ הימולוקב וראשנש

 (ןילופ יקלח ראשמו תיברעמה היצילאגמ םיטילפ

 -שהב -- ץיברוה ידיב הלע ,"םיקיבשלוב םלוכ םה יכ,

 תא ופאטסיגה ישנאמ חיכשהל -- םינומלשבו תויולדת
 תרזעב חילצה םיטילפהמ קלח .םנמאו .הזה ןיינעה

 .םהיתבלו םריעל רוזחל םירצונ "םיוולמ,ו "םיכילומ,

 ,וז רחא וזב ופכתו וכלהש השדח "*היצקא, לכ םע
 לש םהייח ריחמבו ידוהיה ןוהה ריחמבש ויתווקת וגומנ

 ולצניי ,תונושארה "תויצקא,'ב רבכ ופסינש םידוהי יפלא
 -למתת םינמרגה לש תושירדה לכ םא ,םירתונה תוחפל

 .הנא

 ,רתויו רתוי ץיברוה רדרדתנו ךלה בצמה תרמחה םע

 ,םיישונא יתלב םירבד ןמזה לכ ונממ ושרד ירה יכ
 .ליגר יתלבה אשמה דבוכ לכב וילע קיעה ודמעמו

 לש םייחל לע רתסש ךכ ידיל םירבדה ועיגה ,ףוסבל

 השענו ןועגשב הקל שיאהש תועד תורסח אל .םישנא
 תויהל ךפה אוה רבד לש ותימאל .ןכוסמ טופסד
 תויומדה תחא תינומהה הדמשההו וטיגה יאנתב

 ,55--53 'מע םש ,רגנוא ; 12 'מע ,םש ,רקאה"רבהנייו (2
 :7--6 'מע ,םש ,דלפטראב ;םש ,ןמרבאה .121--120 ,59-ת7

 ;6 'מע ,םש ,ןייטשנלוו ר"ד ;11--9 'מע ,םש ,רדואש

 .130 י'מע ,בטיק רפס םג האר .19--17 'מע ,םש ,רנטור

 .האושה תפוקתב תוליהקה ישארמ רתויב תויגארטה

 חשקתה ותליהק לעו וילע ורבעש םירוסיו תורצ בורמ

 .וילע היופש התיה אל ותעד םג -- םיתעל ,ןבאתהו ובל

 ץיבורוה ןגריא רבוטקואב 12-ה לש "היצקא,ה םויב

 תסמעהב ומצעב רזע אוה .תורבקהדתיבל תופוג תרבעה

 דוע אוה תאז םע .ףוריטב ףקתינו תולגעה לע תופוגה

 עונמלו וטיגה ךותב הדובע הנחמ ןגראל םיצמאמ השע

 -וחה תואיצמל,, תולגתסה ךות וטיגה לוסיח תא ךכב

 ,הירגנוהל טלמייש ול זמרנ הבושתב ".תינמרגה תיק

 .בריס אוה לבא

 "רוה םירמ ותוחאו אוה וחלש -- רפסמ םימי ירחא

 "שה ץיברוה .(לער תקבא ועלב םה) ;םשפנב די ץיב

 ליצהל ודיב הלעיש הוויק יכ עידוה ובש ,בתכמ ריא

 ךכל םייוכיס ןיא םלוא ,ותליהק תיראש תוחפה לכל

 .םירחא םינועמ םע דחיב לארשי רבקל אובל ונוצרבו

 ,םימי רפסמל קר וחור תא בישהל וחילצה םיאפורה

 ,תינש ומצע תא ליערה רבוטקואב 25-ה לילב יכ

 לערה תנמ ןכש ,תוומה םע םיימוי קבאנ אוה םעפה)

 (5 .(ולש ןוסחה ףוגה ליבשב השלח התיה לביקש

 ,םיסונמו םיקיתו םינקסע ונמתנ טארנדויה ירבחל

 תיגויצה תורדתסהה ר"וי לש ויחא ,רטיב שרה ןוגכ

 ,םלוכ לע ץרענו דוהא ,םולבלגניר םייח ;ריעב רבעשל
 וסחיש תורמל .וירבח לע תונמיהל השק בלב םיכסהש

 ןומיא לכ ןתנ אל אוהו טלחהב ילילש היה םינמרגל

 הז דסומב ותופתתשהש ענכושש רחאל ףרטצה ,םהירבדל

 -ורוה לע הבר העפשה ול התיה רבד לש ותימאל) תינּויח
 ירסחו םיזיזפ םישעמ תושעלמ ותוא אינה םעפ אלו ,ץיב
 לע ועדי םיטעמ קר העונצה ותוכילה ינפמש אלא ,ןסר
 -ב ותחפשמ םע חקלנ רשא דע טארנדויב ותורבח

 !:(1941 רבמבונב 6 םויב ,ארקומ בוחרבש "היצקא,
 הרומו רתויב םיטלובה ןויצ ילעופ יליעפמ ,קיגוג לפוק

 עודי דיסח ,לרש דוד ,ץיברוה שרה ;רבעשל תירבעל
 םיאנתה לכב ןגהש ,ןוגה שיא ,ותונדמלבו ותוקידאב
 ,.("תויצקא,ה תחאב הפסינ אוה) .רשויהו קדצה לע

 ,בואט ,תויח לשרה ,ץלוהקיפ םהרבא ,שירפ הקייש
 -אטסמ רזח המחלמה ץורפ םעש .הימולוק דילי ,שיפ

 השמ ,(ופוש לש ןומיא שיאכ בשחנ אוה) ,בובאלסיג

 ןוכית רפס-תיבב הקיסיפל הרומ ,רצייווש ,רגרביינש
 ,יבוקעי לאוי ,(אבר"אנעשוה "תייצקא,ב הפסינ אוה)
 שיא היה אל) ונומיא שיאו ופאטסיגה םע רשקה שיא

 ויוניכב עודי ,קידנטש ה'ציא שמיש ורזוע) .(הימולוק
 רורחיש תרומת םישנאה ןמ ףסכ חקלש ,("הבינג,

 ספתנ הארנה יפכ) המחלמה ימיב רשעתהו םיריסא

 ומכ םידוהיה ודחפ יבוקעי ינפמ .(טשפדובב הפסינו
 תא וליפא רסוא היה הז שנרב .ופאטסיג שיא ינפמ
 .םמצע טארנדויה ירבח

 ,רביב רזול םשב ןמאנ שילש היה טארנדויה ר"ויל

 .מ תא הווילש ,חקיפו זירז ,17716 ןבכ ריעצ רוחב
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 תובישיב וליפא ודיצל אצמנ אוה .םוקמ לכב ץיברוה

 תודוקפ ולא-יא עוציבב ליעפ היהו ,רתויב תוידוסה

 חצרנו ופאטסיגל ארקנ דחא םוי) רתויב תורומחה ןמ

 רסיא ר"גמ שמיש טארנדויה ריכזמכ .(ןימלעה תיבב

 .ןמסייר

 םדיקפת תא ולביק טארנדויה ירבח לש םבור בור

 םמע תא תרשל וויק םה :הבוט הנווכב ר"ויל המודב

 -לשה ינפב םידוהיה יניינע תא גציילו המלש הנומאב

 ךשמבש ורעיש אל ףאו ועדי אל םה .םיינמרגה תונוט
 לש ר"ויה םע דחי םהמ םיבר וכפהיי םידחא תועובש

 חצרה ,יוכידה תוינידמב םיצאנל רזע ןונגנמל טארנדויה

 .םהלש הדמשההו

 -הו םתומימתמ הלא םישנא וחכפתה ,המ ןמז רובעכ

 םהמ קלח .תינמרגה תוינידמה ינפ תודעומ ןאל וניב

 וליאו ,טארנדויה תוליעפמ ענמיהלו גייתסהל ולחה
 לש רחא גוס לע רבכ ונמנ ,םמוקמב ואבש םישנאה

 דויה לש ובכרה תופוכת ףלחתה רתוי רחואמ .םינקסע

 ויהש םיטילפ םכותבו םישנא לביק ץיברוה .מ) טארנד
 רקנשטוה השנמ ד"וע לשמל ופסוותנ .(לועפל םינוכנ

 ,רסרפ ,םולבלגניר שרה ,ר"ויה ןגסכ ,בובאלסינאטסמ

 הרטשמהו ר"ויה ןיב רשקמה היה אוה) גרבצש לבייפ

 שיא ,דלפנזור ףסוי ,("ופוש, ןכו "ופירק, תילילפה
 לש םוקמ"אלממ היה םייוסמ ןמז .םירחאו .דאמ רישע
 קדנומ (ץיברוה לש ותודבאתה ירחא) טארנדויה ר"וי

 רהמ שיח דמעש ,רצלמ ןושרג לש ונתח ,רני'צנאל

 חילצהו לדתשה ,ונממ תשרדנה היצקנופה תוהמ לע
 תואצות וירחא ררג רבדהש ילב ,דיקפתהמ ררחתשהל

 .תועגופ

 "רכמל הימולוקב טארנדויה הוויה ,רבד לש ומוכיסב
 לשו ללכב םיינמרגה תונוטלשה לש עצבמ ריש

 תיאמצע תוכמס ול הנתינ אל .דחוימב ופאטסיגה

 ימוחתב קר .הלועפל המזוי תטיקנל אל וליפאו ,יהשלכ

 השע 'וכו םילוח תיבב לופיט ,דעס ,םיטילפל הרזעה

 אל םינמרגהש הדימבו הגישה ודיש לככ טארנדויה
 םינמרגה ואר טארנדויה ירבחב .ולישכה אלו ועירפה
 תודוקפ עוציבל תישיא תוירחא םיארחאה ,הבורעיינב

 .תונוטלשה

 "ארה םימיב) חספ "תויצקא,ל דעו הנושארה הפוקתב
 תיסיפה הדמשהה תמגמשכ ,(1942 לירפא לש םינוש

 טארנדויה ףתיש ,ופאטסיגה תולועפב הטלב אל ןיידע
 םידוהיה לש הדובעה חוכ לוצינב הל עייסו הלועפ המע

 תוחפל וז ךרדב ליצהל הוקת ךותמ ,םשוכר לזגבו
 -נדויה השענ ךכ ידי לע .םיבר םידוהי לש םהייח תא
 תידוהיה היסולכואה יוכידל רישכמ וחרוכ לע טאר

 ,וז יוכיד תטיש לש תיתימאה הרטמה הררבתנ רשאכו
 -פתה ןמ גייתסהל טארנדויבש םיבוטה תודוסיה וסינ

 .םהילע לטוהש דיק

 םהיתוארוה תא ,השעמל ,עצבמה היהש טארנדויה

 ופירחהו וכלהש ,םיינמרגה םיטילשה לש םחיתומיזמו

 אכמס רבכ המצע תא התאר תינמרג תושר לכ השעמל)

 הרירב תילב ךפה ,(הלש ךותבכ טארנדויב תושעל

 -שהש ןוויכמ ; תידוהיה היסולכואה יפלכ יוכיד רישכמל

 ,תושיבמ תולועפל תושירד םעפ ידמ וגיצה םיטיל

 ,ןותחתה םלועה ישנאב םג רזעיהל טארנדויה ץלאנ

 עקרק םינותנה םיאנתב ואצמש ,םיילאיצוסא םיטנמלא
 .הריפחמה םתוליעפל

 ידוהיה רדסה תוריש אלימ רתויב שיבמ דיקפת
 תמקהל תונכהה ןמזב ןגרואש "ד.א, ,(תידוהי הרטשמ)

 םירטוש לש לטובמ אל רפסמ .(ןלהל האר) וטיגה

 רישי רישכמ ושמישש ,םיתחשומ םישנא ויה םיידוהי
 .םינמרגה לש דושהו הטיחסה יעצבמו יוכידה תולועפל

 לש רישי רישכמל ויה תונורחאה "תויצקא,ה ןמזב

 תא םמצע תלצה ריחמב םריגסהב ,הדמשהה ןונגנמ

 .םיינמרגה םיניילתה ידיל םהיחא

 -סה תורישו טארנדויה ישגא ןיבמ רתויב םיעורגה

 יפלכ הטעמ אל תוירזכאו בל תוחישק ּוליגש ,רד
 אלש ורציו וטיגה ינפ תא ורידקה ,םידוהיה םהיחא
 -מל וססיה אל םה .תירסומה ותולפיש לע םשור קדצב

 "יב תויורחתההו תובירמה ךותל תונוטלשה תא ךוש
 םג ורסח אלו ,הז לע הז ונישלחה ,םמצע ןיבל םהינ

 .םיידדה הדיגב ישעמ

 ,ביצי יתלב דסומ הימולוקב טארנדויה הוויה השעמל

 ףא תוחפ םיבושחהו רתויב םיטלובה ןמ ולש םירבחהו

 -צה ,רתויב םיעורגה ןמ הלועפ יפתשמ םג ללוכ ,םה

 .הדמשהה תויצקא יפוטחל םינוש םינמזב ופרט

 הליהקה יתבמ דחאב ןושארה ןמזב אצמנ טארנדויה

 תוקחד ,ינוע תונכשמ לש וז הטמיסב .הקצל'צש 'חרב
 דימ תויהל טארנדויה ךפהנ ,םעה"תלד לש תופיפצו
 לכ וזכרתה ןאכ .םידוהיה לש ישארה םייחה קרועל

 .םידוהיה לש םיינויחה םיניינעה

 תואמ םוי-םוי םיאצויו םיסנכנ ויה טארנדויה תיבל

 רכיכה .'וכו םילוחה תיב ,הריד ,הדובע יניינעב םידוהי

 םיאצויש םידוהי האלמ דימת התיה טארנדויה תיב ינפל

 -כומ ,ןיפילח יקסע םישוע ןאכ .הדובעמ םירזוחו הדובעל

 ורכמש םינומילו תויראגיס ,תוגוע ,םוח רכוס ,םחל םיר

 -ספסמ ,הפורת ימס ,תיזחל םרבעב םייראגנוהה םילייחה

 םיאשונ םידליו םינקז .ידוהיה עבורב הריד ירדחב םיר

 -- םינופפלמ ,םח סרית לע םיזירכמו םילסו םידווד

 םה רחסמב םינייטצמהו םיליעפה .םיבורמ םיצפוקהו

 .הייפכ תדובעמ םירוטפה ,םידליה

 ,הצעומה ינפלש רכיכב םידוהיה םיקחודו םיקחדנ

 "מנה תונורחאה תועידיה תא עומשל ןאכ םיפסאתמה

 תא רוסמל םידוהיה ווטצנש ןמזמ .ןזואל הפמ תורס
 תועידיה לכ תואב ,שוביכה תונוטלשל וידארה יטלקמ
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 םיתעלש ףא ."תיזחב,, העידי לכל םיהמכ .ירא ןכש יפמ

 -בסמ תורבס םיעימשמ ,ןה תוזרפומ תועידיה תובורק
 תועידיב .תורורבו תויולג רבדל םידחפמו תונוש תור
 דומ ןה ,םיבואכה תובבלה תא םיקזחמו םימחנמ הלאה
 הדובעמ םיחנאתמלו םיאכדנל חור-ץמואו הוקת תופיס
 דוטה תושדחה תודבתמ םוי םוי .םינוש םייוניעמו חשק
 רצועה"תעש אוב ינפל .תורחא תוצופנ ןתחתו תוב

 בער יוורה ותיבל שיא שיא םירזפתמ םידוהיל העובקה

 ...דחפו
 ,טארנדויה תיב ינפל םידוהי תורובח םידמועשכ ,םיתע

 -מועה ...קוחרמ וארנ םינמרג ...הלהב -- םואתפ עתפל
 ,תוניפב םירתתסמ ,קזבה תוריהמב םירזפתמ םיד
 םיתעל םינמרגה םיאב .םיתבה ירעשבו תוטמיסב

 םישרוד םימעפ .טארנדויל תושדח תושירדב תופוכת
 ןיטקרסקה יתבמ דחא תוקנל םימעפ .םיפסונ םידבוע
 -גה ומלואב .ינמרג אבצ ןוסכיאל רפסדתיב וא ריעבש
 -שעו םיאולימ ידבוע דימת םיכחמ טארנדויה לש לוד

 .םיידי תור

 ותמקה םע דימ טארגדויה לש םירדגומה וידיקפת
 :ויה

 םעטב תוטהורמו תואנ תוריד םינמרגל קפסל (א
 -רפה םהיתוריד לש ןרודיסל שורדה דויצ לכ ןכו ,בוט
 "במ תומלש תוידוהי תוחפשמ ולשונ ךכ םושמ .תויט
 ,טארנדויה ידיקפ רייסל ולחה םירחא םיתבבו ,ןהית
 ,ךרע ילעב טוהירו םיצפח ,הטימ ילכ רחא םשופיחב
 ר"ד אפורה לצא לשמל ומכ) םימחר אלל ומרחוהש
 תובורק םיתעל ורבע תומרחומ תוליוחו תוריד .(פַאְר .י
 : ןייטשלגנא לכירדאה לש וחוקיפב ץופיש

 -דלו לודג רפסמב םינמרגל הייפכ ידבוע קפסל (ב
 תודובעל םיחלשנש םישנאה תריחבב תוירוזחמל גוא

 ןברק םישנאה םתוא ויהי דימת אלש ידכ תומייוסמ
 .םייוניעל

 ויהש ,םידבועו םידיקפ ,שיא 300-כ ודבע טארנדויב
 .הייפכ תדובעמ םירוטפ ויהו עובשל םחל רכיכ םילבקמ
 םירוקיבה ינפמ דחפב םהל התלע דרשמב םתבישי םלּוא
 .ופאטסיגה ישנא לש םיפוכתה

 הייפכ תדובע

 ךא .תנגרואמ אל הרוצב םיניינעה ולהנתה הליחת
 ףוחד ךרוצ היה ,םינמרגה לש תושירדה ובר רשאכ
 :ונייה ,תודחוימ תוקלחמ יתש תרגסמב תולועפ ןוגריאב
 .הדובעה דרשמו דויצה דרשמ

 -בע ופאטסיגה ישנא לש דוחייבו םינמרגה תושירד
 םייפגמ תואמ המכ איצמהל השירדה ןוגכ ,לובג לכ ור
 טארנדויה ישנא לש םהיתונעט .תורופס תועש ךשמבו
 לע ולבקתנ אל ללכב תוילוסו תורוע גישהל ןיאש

 םויא תחת עיגפמב ושרדש םיעבותה לש םתער

 לדכ ,תונופצה לכ םילגמ ויה םידוהי ."רבדה םכשפנב,,
 ופירק ,ופאטסיגה ישנאמ דחא לכ .תונוסא עונמל

 ףרוח יליעמ ,תופילח 8--6 ולביק ,(תילילפ הרטשמ)
 .'וכו ףסכ ילכ ,םיטישכת ןכו תוורפ ,םייסנכמ ,ץיקו

 םלג ירמוח ךותמ הלאה םידגבה ורפת םיידוהי םיטייח
 טארנדויל ואבש םינושארה .טארנדויה םהל קפיסש
 "אטסיגה ויה 'וכו חלודב ,ףסכ ,םיטיהר ,תוריד ושרדו

 .רפיקו ןמסייוו .טסורפ םיררוצה םיאופ

 ץמאמ לכ השע טארנדויחו ושרד םינמרגה ,רומאכ
 טושפל ענמ אל הז ךא ,םהיתושירד לכ תא קפסל ידכ
 ןוגכ .םיכרצמל וקקזנש הרקמ לכב ,םידוהיה יתב לא

 הקשחש רחא רבד לכו םיזווא ןמוש ,הפק ,הת ,ןובס
 אל םה ירהש ,םנובאת תא עיבשהל היה השק .וב םשפנ

 .םהיבורקלו םהיתוחפשמל םג אלא ,םמצעל קר וגאד
 -צמ ףאו םירתנספ .םיטיהר ,םיחיטש וחלשנ הינמרגל

 .םידוהיה לצא ודדשנש ןוזמ יכר

 ןוכנ רתוי וא ,ףוסיאב קסעש דויצה דרשמ שארב
 י"ע "ונמזוהש, ךרע יצפח לכו יתיב דויצ תמרחהב

 ורזוע :;רטיב שרה דמעוה ,םיישיאה םהיכרצל םינמרגה
 תאזה הקלחמה .ופושל הקפסאה לע יארחאכ ,שיפ היה
 ללעב םג םהילע ףסונו ,שיא 307מ הלעמל הקיסעה

 תוריד לש ןרודיסלו ןצופישל םישורד ויהש הכאלמ
 .תוינמרג

 םימיב םג רדתסהל ועדיש םיחלוממו םיזירז םידוהי
 ;ותוסחב תוכזל ידכ טארנדויב דובעל ולדתשה ,םהה
 תקלחמב םגו ינכטה רודמהו דויצה תקלחמב דוחייבו
 תאצלו םינמרגה לש תישיא הרכהמ תונהל ידכ הדובעה

 וחיורה "םיאנכט,ה םנמא .ןהינימל תומרחההמ םירכשנ

 ראשנש שוכרה תא םינמרגה ידיל םריבעהב טעמ אל

 ןברק םה ףא ולפנ ןמזה תצורמב םרב ,םיפסינה ירחא
 דחא םוי רסאנ לשמל הכ .םינמרגה לש חצרה תוואתל
 ופושל הקפפאה לע יארחא היהש ,שיפ טארנדויה רבח
 רהוסה תיבב חצרנ אוה .תונמאנב ודיקפת תא אלימו
 .(ושפנב די חלשש ונעט םינמרגה)

 הנוהכב ןמז הברה קיזחה אל ,רטיב הקלחמה שאר
 ויה אֶל טארנדויה ר"וי ןיבל וניב הדובעה יסחי ;וז
 -תהמ וחור תרומ תא ריתסה אל אוה ,רתויב םיניקת

 םירישע יפלכ ץיברוה לש רתויב הפיקתה ותוגהנ
 ,םהמ שרדנש המ לכ םשוכרמ ורסמ אלש םינברס
 לש ותריד תא ןקורל ר"ויח הוויצ דחא הרקמב רשאכו
 ,הקפסאה דרשמ תשירד רחא אלמל בריסש ,ידוהי

 םירבדו ןיד תובקעבו רטיב רעסנ .תבש ילישבת ללוכ
 אב רטיב לש ומוקמב .ודיקפתמ רטפתה ץיברוה םע
 היהש ,אבר אנעשוה לש "היצקא,ה דע ,רצייווש 'פורפ
 וזה "היצקא,ה רחא .היתונברקמ דחא רטיבכ והומכ
 רתוי רחואמ .הקפסאה דרשמ תא ומצעב ץיברוה להינ

 .דלפנזור ףסוי הזה דרשמה תא רצק ןמז להינ
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 םיניינעה לכ לש םלוהינל ושמיש תואבה תוקלחמה

 דרשמ) "טמאסגנונהוו,ה תקלחמ :וטיגה לש םיימינפה

 שיא 7 הקיסעה ,תויח לשרה לש ותושארב ,(רוידה

 סוקמ תאיצמ לש ,אושנמ השקה המישמה הלטוה הילעו

 ךותב גג תרוק ירסח םידוהי לש לודגה רפסמל םירוגמ

 השק התיה המישמהשכ ,וטיגה לש םירצה תולובגה
 .1942 ביבאב ,וטיגה תמקה ןמזב דחוימב

 "סכה תקלחמ לש הדיקפת היה םיענ יתלב תוחפ אל

 שיא 10 הקיסעהש .(ףיירג דמע הקלחמה שארב) םיפ

 םידוהיה יסיכמ םיפסכ תאצוהב רקיעב הקסע רשאו
 םג היה וז הקלחמל .םינמרגה לש םהיתועיבת יוסיכל

 .וטיגבש תויונחח לע יסנניפה חוקיפה
 .לרש דוד דמע השארב רשא, תילאיצוסה הרזעה

 המב הנושארו שארב ולפיט ןאכ .שיא 50 הקיסעה
 ,םינקז בשומבו םימותי תיבב ,"בערה חבטמ,, הנוכש
 .םיטילפו םילוגב לופיט ,םידלי ינגב

 םע (גנולייטבאסנויצארטסיגר,,) "םושירה דרשמ,,
 -והיה היסולכואה תסטרכ תא להינ ,שיא 5 לש תווצ

 תא תסטרכה הפקיש אל םלועלש ןייצל שי ךא ,תיד

 -רכ לע הססבתה איה ןכש ,םידוהיה לש ןוכנה רפסמה
 תונוטלשל תולגל אלש ידכב תאזו ,דבלב ןוזמ יסיט

 םמצע םידוהיה ,ןכ לע רתי .יתימאה בצמה תא שוביכה

 ןוזמה יסיטרכ לע רתוול ופידעהו ךכב םיניינועמ ויה
 לכ ירחא .םידליה וא םישישיה תא ריגסהל אלש ידכב

 ןוזמ יסיטרכ ואצוהו שדח דקפימב ךרוצ היה "היצקא,,
 .החפשמ יסיטרכ םא יכ םידיחיל אל תאזו ,הנוש עבצב
 תבוח הלח -- םירחא םיבושימ םישרוגמה לע םג

 .ןוזמ יסיטרכ ולביק םה ףאו םושירה

 -יסעה ("גנולייטבאסנויצאזיבורפא,,) הקפסאה תקלחמ

 תובחרתה .שירפ הקייש לש ותלהנהב ,שיא 707כ הק

 תילכתה .רתויב תושקה היתומישממ העבנ הקלחמה

 ,רתויב הנובנה הרוצב היסולכואל הקפסאל גואדל התיה

 הנמה .דואמ תומועז תונמב וקפוס ןוזמה יכרצימשכ

 הריעזמ הנמ ,עובשל םחל 'רג 600 :התיה תימשרה

 ינפלו .תוירכוסב ףלחוה ןמזה ךשמב רשא ,רכוס לש

 בלחו םיסוס רשב ,המדא יחופת םג --- וטיגה תמקה

 רבדהש ירה ,ומשרנ םידוהיה לכ אלו ליאוה .ןמוש אלל
 טלחוה ןכל .יכה ואלב המועזה הנמה תתחפהל םרג

 ברקב וקלחל אלו דבלב םיחבטמל רשבה תא קלחל
 לש ולוהינב) םולשתב הדעסמ החתפנ ,בגא .היסולכואה

 טארנדויה י"ע הל וקפוס םיכרצמהש ,(ראואנגנאל

 .תיללכה הבצקהה ךותמ

 .ןרטש ,רגה לש םהיתויודע ,57 ,49 'מע ,םש ,רגנוא ("'
 -ורכז ןכו ,ןמרבה ,10--9 'מע רדואש ,5 'מע ץיברוה ,רנטור

 ;126--57 ,55 ,49 'מע ,רגנוא .רקאה"רבהנייו לש םהיתונ

 ,ןובשחו זיד ,םיובנריב שרה ףוסבלו ,107--106 'מע ,רצינש

 .421 'מע ,יימָאלָאק סקנפ

 ,םינסחמה ויה הקפסאה תקלחמ לש התוכמס םוחתב

 תייפאב םג םחלה תייפאל ףסונב הקסעש היפאמ

 טארנדויל הקפיסש הלועפ -- ,(חמקה תיראשמ) תוגוע

 ברקב םחלה תקולח .תויגועה תריכממ תמייוסמ הסנכה

 ןהילא .הקולחה תויונח תועצמאב התשענ היסולכואה

 ידבוע 300 .קמוצמ סוסל המותרה הלגעב םחלה עיגה

 ('םחל עובש לכ ולביק טארנדויה

 התיה טארנדויה לש רתויב תובושחה תוקלחמה תחא

 ידבוע לש םידודג ןוגריאב הלפיטש ,הדובעה תקלחמ

 .הייפכ
 םידוהי יפלא ובצייתה ןאמקלופ תדוקפל םאתהב

 ,םירוועו םינבג ,םימדיגו םירגיח ,םישרח םג םכותבו)

 ,םיטוסה קושב הצחמל םימורע (דחוימ רותב ודמעוהש

 ר"ד ימשיטנאה יניארקואה אפורה י"ע קדביהל מ"ע

 םיניארקואה ויה תרוקיבהו סויגה תעשב .קשאיטאמ
 לע םיחיגשמ ,ריעה תונוטלש י"ע ונמתנש םינלופהו

 -ישעה .םידוהיה ישאר לע םיטושב םיפילצמו "רדס,ה

 הדובעהמ וררחוש אפורה תא דחשל הגישה םדיש םיר

 -לחהו םיינעה וליאו ,הלק הדובע גוס םהל עבקנש וא

 אפורה דוחיש ןיינע עיגה ,םימיל .הדובעל וחלשנ םיש

 אוה) רסאנ יניארקואה אפורהו םיינמרגה תונוטלשל

 םייניארקוא םיינמואל םיגיהנמ םע דחיב כ"חא הרונ

 רבמטפסב 15-ב חלוש ומצעב הרדנאבש רחאל ,םירחא

 ,ורסאמ תובקעב .(ןזואהנסקאז זוכירה הנחמל 1

 .םיגוסל ןוימהו סויגה לטוב

 הרידסה טארנדויה דיל הדובעה תקלחמ תמקה

 תוסח הנתנ איה ןכש ,הייפכה תדובע תא המ-תדימב
 לש לובג אלל םתורירש ינפמ םידוהיל תמייוסמ
 "הש רבדה שוריפ ןיא ,םרב .םינמרגהו םיניארקואה

 םטבשלו םדסחל םינותנ תויהל ופיסוה אל םידוהי

 "חב םינמרגל ךרד-ירומכ ושמיש םייראה םיריצעהו

 הדובע תוצובק ומקוה התע ךא .הייפכ תדובעל תופיט

 ריעב םינוש הדובע ילעפמב תוקסעומה תועובק

 לכ הדובעה דרשמ לא תונפל וגהנ םנמא םינמרגהו

 םישנא לש םייוסמ רפסמ םהל היה שורדש תמיא

 .תונושה תודובעל

 ו גיגוג לפוק הליחת דמעוה הדובעה תקלחמ שארב
 תושקה תודובעל םישנא תוצובק ןגראל היה ודיקפת

 "חת רוצייל ,לזרבה תליסמ תרצהב -- ןוגכ תונושה

 ,יקספוקסיב לש לזרב תקיציל תשורחה תיבב ,תשומ

 גיגוג לש ותאירקל .וכו הקבולורוקל .בו'צאסוקל

 "תהב ףיטה אוה ןמז ותואב) ותעפשה התיה הלודגש

 בצייתה ומצעב אוהו תיביטקלוק תודחאל תובהל

 -על םישנא הברה ובצייתה ,(תבכרה יספב הדובעל
 אצוי אלל ולוכ בצייתהש -- רעונ דוחייב -- הדוב

 -ומאב ןימאהש קיגוג לש ותדמעל םאתהב) ללכה ןמ
 רעונה לש ודיתעבו רלטיה לש ותלפמב המלש הנ

 הרומת הנתינ םיינעל .(הדובעה י"ע קר  לצנייש
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 "שהל םולשת תרומת היה רשפא .תימוי הדובע רובע

 הזכ רודיס ,םרב .הדובעל תובצייתהה תבוחמ ררחת

 לדנאמ ףסויל הרקש השעמ .תונכס רדענ היה אל

 םגו ומוקמב הדובעל שיא רכשש ,בובאלסינאטסמ

 השק הכוה ריכשה שיאהו הלגתנ רבדה ךא ,ול םליש

 בכשימל לפנש דע ,הדובעה תעשב םיניארקואה ידיב

 .תכשוממ הפוקתל

 תוחוכה תא השקה הדובעה השיתה ,רצק ןמז ךות

 םיבצייתמה רפסמ ןכ לעו תולחל ולחה םישנאהו

 קיגוג חילצה אל דחא םוי רשאכ .תחפו ךלה הדובעל

 ,םינמרגה י"ע ושרדנש םישנאה רפסמ תא ףוסאל

 הפסינ אוה .דיקפתה ונממ ללשנו תוירזכאב הכוה

 .אבר אנעשוה לש "היצקא,ב

 -שמל רסמנ הייפכ תדובעב םידוהיה תקסעה ןיינע

 ראנה הגלפמה רבח ,ולהנמלו ינמרגה הדובעה דר

 -ולס םשב היכ'צמ דחא טילפ הנימש ,לאכימ ,תיצ

 (תינמרגה הפשב הפי טלשש ץרמנ שיא) ,'ץיבונומ

 התע .טארנדויב הדובעה תקלחמ שארב דומעל

 ןתינ דבוע לכל :רדוסמו ןגרואמ הזה םוחתה היה

 רובעהמ םיטמתשמה .עובק הדובע םוקמו הדובע סיטרכ

 טארנדויה ידימ רסאמ שנועל םייופצ ויה הייפכה תד

 .ופאטסיגה ידימ וליפאו
 םידיקפ 15-כ ודבע טארנדויה לש הדובעה תקלחמב
 ריב ,הדובעל האירקה יווצ חולשמב רתיה ןיב וקסעש
 טישוהש ,טורקנאב רבעשל אטַאב תונחה להנמ םהינ
 לש ודרשמל ךכזרחא רבעוה אוה) םישנא הברהל הרזע

 דרשמב םיקסעומה לכ טעמכ) ףסכ תרומת .(לאכימ
 רובע םוקמ לבקל היה רשפא ,(םינומלש וחקל הדובעה

 םיינע תקסעה לש םיבר םירקמ ויה ;בוט רתוי הד

 .םירישעל םיפילחמ ושמישש

 יפלא וקסעוה ןהבש תולודג תוירוביצ תודובעמ ץוח
 תורהנו טורפה רהנ ימימ תּוסיווב ,תבכרב ןוגכ ,םידוהי
 -מב תורכיכ ףוצירב ,תוכרדמו םישיבכ ןוקיתב ,םירחא
 םידוהי ודבע ,(ןלהל האר) ןימלע יתבמ ואצוהש תובצ
 .םינטקו םילודג הדובע תומוקמ רפסמב םג

 ,םירדווס רציש ,םיגירסל תשורח-תיבב ודבע םה
 דרגה ליבשב קר, לכה ,תיב ילענ ,םיקנרא ,םישנ יעבוכ
 -חה-תיב תלהנמכ ; (םישנו םירבג) םידוהי 300 ?םינמ

 "רטסיימקרוו,כ : לוסנוו תיניארקואה השמיש תשור
 "ירמוח לעפמב םיבר םידוהי ודבע ןכ .רגניז בקעי דבע

 ויתונורכז ןכו ,ןמרבאה ,רדואש ,רגה לש םהיתויודע ('*
 .רדפ לש

 ,ןמרבאה ,דלפטרב ,רגניז ,קינרזבקיל לש םהיתויודע (
 -כז ןכו ,רנטור ,ןרטשו ןייטשנלוו ר"ד ,43--48 רגנוא ,רגה
 ,רצינש ,48--45 'מע ,רגנוא ,(18 'ע) רדפ לש םהיתונור
 .139 'מע

 .14 'מע ,םש ,רדיינ ; 57 ,םש ,רגנוא ('*

 ,הקצייניימאק ,הקסרלקש תובוחרב ויה וידרשמש ,םלג

 -רמס ,לזרב תואטורג יפסאמכ וקסעוה וב ,הקסנולגאי

 םחולשמבו םתזירא ,םנוסכיא ,םנוימב ןכו ,'וכו םיטוט

 ותוא רסמ רשא ינמרגל ןתינ לעפמל ןויכזה .הינמרגל

 םיבוטה וירשק תא לצינש ,'ץיביציאטפ םשב יניארקואל

 וויהש ינפמ ;םידוהיה וידבוע לע ןגהל ידכ םינמרגה םע

 ףסונ .לעפמה תוסנכה תא ריבגהש רבד ,לוז הדובע חוכ

 םוכס וב קסעוהש ידוהי לכמ לעפמה להנמ לביק ךכל

 תיוות) הז לעפמב וקסעוהש םידוהיל .רלוד 150 לש ףסכ

 הנתינ (םהלש רכיה ןמיס התיה ראווצה לע תכתמ

 וז ךרדבו ,ןוציחה םלועה םע עגמב דומעל תורשפאה

 חירבהל וא אובחמ תעה אובב אוצמל ,ןוזמ גישהל

 לעפמה להנמ ידיב הלע תונושארה "תויצקא,ב .לובג

 תורחואמה "תויצקא,ב וליאו ,ולש םידבועה תא ררחשל

 רבמבונ "תייצקא,ב .וקלחב קר רבדה חילצה .רתוי
 .שיא 20"כ אלא רהוסה תיבמ איצוהל ול ןתינ אל

 יבשע ףוסיאב וקסעוה תוידוהי םישנ רפסמש ןייוצי

 (**(רדפ 'בג ןהיניבו) אפרמ
 -וסמ הדימב ןגה טארנדויה לש הדובעה דרשמש םגה

 תוצוחב תופיטחה וקספ אל ,תויוללעתה ינפמ תמיי
 תא םוי םוי ורבע תויאבצ אשמ"תוינוכמ תואמ .ריעה
 הריתי האנה ךותמ םילייחה ופטח היינחה ןמזבו ,ריעה
 לש ןתרטמו ליאוה .תוינוכמה יוקינל םידוהיה תא

 םיפטוחהש ירה ,תויוללעתהל רקיעב הדעונ תופיטחה
 ללכב םילגוסמ ויה םיפטחנה םא ירמגל בל ומש אל
 םיענמנ םידוהי הברה ויה תופיטחה תמיאמ .דובעל

 םילוהב בוחרה תא םירבוע ויהש וא הצוחה תאצלמ
 ('* םיפוחדו

 לזגו דוש

 תייוולב .ףרה אלל ךשמנ ידוהי שוכר לש לזגהו
 "והיה יתב לע םינמרגה ולפנתה םייניארקואה םירטושה
 ,םיחיטש .םיפיה םיטיהרה תא ומירחהו םירישעה םיד
 אצמש המ לכו םינבלו הטימ ילכ ,הניסרח ילכ ,תונומת
 ףסכ ילכ ושפיחו הרידל הרידמ וכלה םה .םהיניעב ןח
 םגו םידוהיב וכיה םיצפחה תמרחה תעשב .בהז ילכו

 ,םידודשה םילכה תאו םימרחומה םיטיהרה תא .םידליב
 -נדויה בייוח ,םהיסיכל ולשלישש ,ףסכו בהז ילכ דבלמ

 םויאב לכהו םהינסחמלו ופאטסיגה דרשמל ליבוהל טאר
 (*%*ריעה ידוהילו טארנדויה ירבחל ןווכמה חדקאה

 םשוכרו םידוהיה יסכנ לש םתמרחה םע דבב דב

 קשועה תוארוה ףקותב ,לוכיבכ "יקוח,ו ימשר חרואב
 -רגה םידדושה ולעפ ,םיינמרגה תונוטלשה לש דושהו

 זפואב,, םג ,םיימוקמה םיבשותה ברקמ םהירזועו םיינמ
 קשעו לזג ןוטלשב ודמעמו ותלוכי יפל דחא לכ ."יטרפ

 ךרע יצפחו םיטיהר ,תוריד לש תומרחה .םידוהיה תא
 -סומהו םידרשמה לש תוארוה ףקותב קר אל ועצוב
 רציו םתורירשו םניע תואר יפל אלא ,םיימשרה תוד
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 תא וארש םייחרזאה םיבשותה לש הליזגהו םייחה

 .םהיניעב בוטכ םידוהיה שוכרב תושעל םיאכז םמצע

 םיסוסו רקב ישאר 20007מ הלעמלש ,ןאכ ןייוצי

 תולגעו םייאלקח הדובע ילכ םג ,םידוהיה לצא ומרחוה

 תבוח םג .םישטיודסקלופל וקלוח ףוסיאה םוקמב דימו

 םהירייד י"ע ושטונש תינמרגה הבשומה יתב ץופיש

 "נדויה לע הלטוה ,יטייבוסה ןוטלשה ימיב םיינמרגה

 ךכ םשלו ,ל"ז 200.000"כב ומכתסה תואצוהה .טאר

 תולועפ תרגסמב ,םפסכמ תתל םידוהיה וביוח בוש

 םהיתבב ץופיש תודובעב) תוימעפ-דח םיפסכ ףוסיא

 .(רצרש .מ ,רתיה ןיב קסעוה םישטיודסקלופה לש

 דדשנה ידוהיה שוכרה לע לוכיבכ תיקוחה תולעבה

 חוקיפ תרבח) םינמרגה לש "הלטשדנאהיורטה, ויה

 םעטמ םילהנמ ונומ .(םידוהיה יסכנ לע תיתלשממ

 םילעפמה לכב םינלופו םיניארקוא םיינמרגה תונוטלשה

 ."הלטשדנהיורט,ה ינמאנכ ,םיירחסמהו םייתיישעתה

 ןאמקלופ לש הדוקפ האצי 1941 טסוגואב 19 םויב

 םינבא .בהז וא ףסכ יושע ץפח לכ תונוטלשל רוסמל

 אלש חיטבה ןאמקלופ .רז עבטמו םיטישכת ,תורקי
 -לשה לש ויתוארוה רחא ואלמיש םידוהיל ער לכ הנואי

 .םיטמתשמל תוומ שנועב םייא אוה תאז תמועל ,ןוט

 וראשיי םהלש שוכרה תא םרסמבש ונימאה םידוהי

 ןיינב ינפל םיכורא םירותב ודמע םימי 3 ךשמבו םייחב

 רוסמל ידכ ,הלילב רחואמ דע רקובב 4-מ ,זוחמה לשומ

 וזעה םיבר ,רסמנ לכה אלש ןבומ .םהמ שרדנש המ

 -ידיל רסמנ רחא קלחש דועב ,שוכרהמ קלח ןימטהל

 ןייצמ ,הז רשקהב .והוריתסיש םייניארקואו םינלופ םיד

 וידארה יטלקמ תריסמש ןמזב וב יכ ,רנטור רמ ותודעב

 -- הנממ התוחפ הדימב האלמתנ ,.האולמב התשענ
 תא םהל ורסמ, .ךרעה יצפח תריסמ רבדב הדוקפה

 םינטקה םיצפחה תא וליאו ,רתוי םילודגה םיצפחה

 ."וריתסה

 םוצע ידוהי שוכר לש ןגרואמה דושה רמג רחאל

 -- םידוהיה םיפרוצה טסוגואב 20 םויב וארקנ ,ברו

 תחאב כ'חא הפסנש) ןייטשרייופ ךורבו ןמטוג ןומולס
 ,ףסכה ,בהזה תומירע תא רדסלו ןיימל ("תויצקא,ה

 םדיקפת .ודדשנש תועבטמהו םיטישכתה ,ןחה יצפח

 ימע ,רגנוא ; םש ,רקאה"רבהנייו הנח לש םהיתונורכז (7

 .םירחאו רנטור ,רדואש ,ןמטוג לש םהיתויודע ןכו 7

 -ירטנוקה העבקנ (9 'ע ,םש) ןמרבה לש ותודע יפל ("

 רצינש ,(םיטישכתבו רז עבטמב) 'לז ןוילימ לש םוכסב היצוב

 ; (22 'ע ,םש) בהז גיק 2--1 ,רלוד 75000 לש םוכס לע רבדמ

 .רז עבטמב רלוד 200.000 ךסה תא בקונ (36 'ע ,םש) רדיינ

 אשזוב יצאנגיא דעה .םש ,רדואש 36 'מע ,םש ,רדיינ ("'"

 היצובירטנוקה םוכס ךירעה ,(ץירדייל) ט"כשתב ותודעב

 המכ לע לטוה הרירב תילב .בהז גק 20-ו 'לז ןוילימ 6-ל

 -שא ואצמנ ,םרב .םירצונה לצא בהז רתסב תונקל םידוהי

 .ורוגו וז היצקאזנארטב םימ

 םישדחה םיטישכתהו ןח יצפח ןיב דירפהל היה ירקיעה
 .םכיתהל שיש הלא ןיבל ידיימ שומישל םייוארה וא

 -ייממה לצא ךרענ םרורחיש ינפלו םתכאלמ םויס ירחא
 (''.םפוג לע קדקודמ שופיח םיידוהיה םינ

 קלח עדונ םידוהיה לש תילכלכה םתוששורתה ךילהתב

 -סס תלחתהב הלטוהש הלודגה היצובירטנוקל עירכמ

 -ישכתבו רז עבטמב -- הימולוק ידוהי לע 1941 רבמט

 עגונב טסוגואב 19-המ הריזגה לע דוע הפסונ רשא ,םיט

 -טמו םיטישכת ,תורקי םינבא .בהזו ףסכ ירבד תריסמל

 הדעו המקוה היצובירטנוקח תריזג עוציב םשל .רז עב
 ,ץיברוה קטומ .טארנדויה ר"ןי לש ותושארב תדחוימ

 דחא לכמ םילודג םימוכס השק דיב התבגו העבקש

 םילודג הכ ויה םימוכסה .םירישעה ןמ דוחייבו דחאו
 ורסאנ םינברסה :םשוכר לכ תא תתל וצלאנ םישנאהש

 יפסכה לטיהה תא ליטה ץיברוה .ידוהיה אלכב וקזחוהו

 תייבג םשל יכ לשמל עודי .תוכומסח תורייעה לע םג

 ולש רזועה םע טארנדויה ר"וי עיגה יפסכה לטיהה

 ימוקמה טארנדויה ר"וימ שרד ץיברוה .יטוקל יבוקעי
 לקתינ ךא ,ךרעב רלוד 5000 לש ךס לדנַאמ .מ ריד

 היצובירטנוק ומליש רבכ םוקמה ידוהיש תויה ,בוריסב

 ,ךכל הבוגתכ ,השדחה הריזגב דומעל םתלוכיב היה אלו
 טנומגיז הנומ ומוקמבו ודיקפתמ לדנאמ ר"ד רטופ

 -תמ יפל ,יטוקב טארנדויה תא ןגריא רשא ,רגניליט

 ,אלכה תיב םקוה רתיה ןיבו .הימולוקב טארנדויה תנוכ

 תא םלשל וצר אל וא ולכי אלש םידוהי ומשוה ובש
 (".םהמ שרד הימולוקב טארנדויהש םימוכסה

 לצא ומרחוה היצובירטנוקה םע תחא הנועבו תעב

 הליפת ירפס תוברל ,תינמרגה הפשב םירפס םידוהיה
 תומכ .תירבע םייצחו תינמרג םייצח וספדוהש םירוזחמו

 וז המרחהמ האצותכ הליהקב ופסאנ םירפס לש המוצע

 -מותשה תא וררועש תורקי תוכירכו תורודהמ םהיניבו
 הלאה םירפסהמ 90%"כש ןייוצי .םינמרגה לש םתומ

 דוביעל םיינמרגה תוברתה יאשונ י"ע וחלשנ ,ומרחוהש
 ('* ריינל ר"חיבב

 -יליעמ רוסמל םידוהיה ושרדנ ,ןכמ רחאל םייעובש

 הוורפ יליעממ םיקלח .םישנ לשו םירבג לש הוורפ
 לבא .םייאבצ רוע יליעמל הנטיב ושמיש ורסמנש

 תוידוהיה תוורפהש רתוי רחואמ חכוויהל היה רשפא
 םיררוצה לש םהיתובוהא תאו םהיתושנ תא תושמשמ

 תוורפ ירצומו תוורפ לש תיללכ המרחה לע) םמצע
 .(ןלהל האר -- םידוהיה לצא םהינימל

 יפלכ הירגנוה תלשממ לש התוינידמב יתּוהמ יוניש

 .היסור דגנ המחלמל התופרטצה רחאל שגרוה םידוהיה

 תא ירגנוהה טנמאלראפה רשיא 1941 ילויב 25-ב רבכ

 גשומה תא רידגה רשא ,"ישילשה ידוחיה קוחה,

 .גרבנרינ יקוח חורב ,תיצאנה עזגה תרות יפל "ידוהי.

 וטקנו הקזח דיב תונוטלשה התע וגהנ הירגנוה ירעב

 .םירקבמו םירז יפלכ רתוי םירומח תרוקיב יעצמאב
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 םידוצמ ךורעל הבריה םירז םיניתנ לע חוקיפל זכרמה

 םיכומס תומוקמב רקיעבו הדשה ירעבו הריבה ריעב

 םירוצעה .םייקוח יתלב םיטילפ תולגל הרטמב ,תולובגל

 "סיקב) תומוקמ רפסמב ומקוהש רגסה תונחמל ורבעוה

 .(ינַארַאגו הגרצ ,הק'ציר ,אצרַאט
 דחא תא םירגנוהה ועציב 1941 טסוגואב 2 םויב
 ירסוחמ, םידוהי 20.000"כ םשרגב םידירחמה םיעשפה
 -טש לש םיבשות םישרוגמה בור ויה השעמל ;"תוניתנ
 הירמראדנ'זה חוקיפב .היקאבולסוכ'צמ וחפוסש םיח

 .תומלש תוחפשמ םויה רואל ןהיתבמ ואצוה תירגנוהה
 הביסמ םהילע ונישלהש םידוהי םג םיבר םירקמבו
 ןוויכל היצילאגב שוביכה רוזיאל ושרוג םה .יהשלכ

 .יקסלודופ ץענעמאק

 רוק תא ורבע טסוגוא שדוח לש דחא םושג םויב

 .ןיטלד -- ןישאי שיבכה ןמ ואבש תוינוכמ תואמ הימול

 םישנ ,םישנא ןכותבו ,ריעב ורצענ תוינוכמ תורשע
 םידעור ,םיפייעו םיבער ,תואלבו םיקחש םיפוטע ףטו
 "סורג ,טשפאדובמ ושרוג םה .ךרד ילוטלטמו רוקמ

 םידוהי הלא ויה .תורחא תורייעו טגיס ,'ץאקנומ ,ןיידרוו

 ,םש ודלונ םהמ הברה ,הירגנוהב תובר םינש ורגש

 דאגמ םאצומ םהירוהש אלא ,םידלי ודילוהו ונתחתה
 תויהל הכפה הנושארה םלועה תמחלמ ירחאש ,היציל

 םג ,תיראידמ אלא ועדי אל םהמ םיבר .ןילופמ קלח
 .םידליה טרפבו ,ועדי אל שידיי

 םהל היה אל ,הירגנוהב ובשיתהש היצילאג ידוהי

 הירגנוהו היצילג יכ ,תירגנוה תוחרזא תשיכרב ךרוצ
 -תפ ורדגוה תעכ .הירגנוהרורטסוא תנידממ קלח וויה
 םירזכ ,םהיאאצאצ םע דחיב ,הלאה םידוהיה םוא
 ומרחוה קסע-יתבו םהלש תשורחהייתב ,םהיתב .ולגוהו
 .די ןעטמ קר םתא תחקל ושרוה םחו םירגנוה י"ע
 תודגל דע םהירחא םימרדנא'זה ופדר םימדה עצבמב
 ימ) שפנ תנכסב רהנה תא ורבע םהו רטסיינדה
 םירשגה לכ ,םימשגה תעפשמ םיקומע ויה רטסיינדה

 תא רובעל היה םילוגה לעו םתגיסנב םיסורה וסרה
 םהמ םיבר .ועבט םהמ הברה רשאכ ,(לגרב רהנה ימ

 םיניארקואה .ךודב םהיבורק תאו םהידלי תא ולכיש
 תא םהמ ודדשו וללעתה .תולילב םהילע ולפנתה
 ,םתא תחקל וקיפסהש םידגבהו םינורחאה םהיצפח

 תא רובעל וכזשכ .םיפחיו םימורע יצח םוריאשהו
 רפכ וא ריע תצעומ םוש םהל הריתוה אל ,לובגה
 .םוקמל םוקממ םופידרה אלא .תומוקמה דחאב ראשיהל

 -תמ היה הימולוקל הירגנוהמ ועיגהש םילוגה ןיב

 ותדידיו ןמז ךרא אל םרב ,רלדא אגיסז עודי ףרגא

 ,קינרובקיל לש םהיתויודע ; 71--4 'מע ,םש ,רגנוא ("
 ךירעמ ותודעב רגה ; ןרטש ,רדואש ,ןייטשנלוו ר''ד ,דלפטרב
 חיחפמ תאז תמועל ,3000-ל הירגנוה ישרוגמ רפסמ תא

 .1000"כל הזח רפסמה תא (32 'מע ,תונורכז) רדייג

 ברה ,רחא הלוג םג .טשפאדובל הרזח ותוא החירבה
 7) םידלי ינשו ותשא םע הימולוקל עיגהש ,םיובנגייפ
 הרזחב חורבל ודיב הלע -- (רטסיינדב ועבט םידלי

 ינשו ותשא תא ליצחל חילצה אלש אלא ,הירגנוהל
 דהש ינפל ,הימולוקב "תויצקא,ה תחאב ופסינש ,וידלי

 .םעישוהל אב ברה לש חילש
 היריעה תצעומ תונוטלש ינפב בייחתה טארנדויה
 ראשיהל ושרוהש םילוגה 2000 ןסכאל תיניארקואה

 יוארה ןמ .םיינעה ריעה ידוהי ראשכ םסנרפלו ריעב

 דנוה ילוגב שפנ תוריסמב ולפיט ריעה ידוהיש ,ןייצל
 ר"ויו ואל ףסוי ברה תושארב הרזע דעו ןגרוא .הירג

 ,רגרביינש .מ :ויה דעוה ירבח ןיב) ץיברוה טארנדויה
 .(םירחאו םואבסקוב ,לַאגרביל ,רני'צנל סוילוי ,שירפ ר''ד

 ופסא ,לראש דוד םשב קודא שיאו (וציו) רמרק ר''ד 'בג
 "ידב ופפוטצה םוקמה ידוהי .םיכרצמו םידגב םליבשב

 תיב היה אל) םילוגה תוחפשמל םירדח ורסמ ,םהיתור
 םידגבב םתא וקלחתהו (םילוג לביק אל רשא ידוהי

 דטמ טארנדויה ןגריא הירגנוה ילוג ליבשב .םחל תפבו
 ינפתנ ,לודגה כ"היב תוברל ,הליפתה יתב .דחוימ חב
 םהמ הברהו תוגוראו תוטימ םהב וסינכה ,םילוגה ןעמל
 דגה כ"היב תא ותיצה הלבחה יכאלמש דע םש ורדתסה
 1941 רבוטקואב 12 ,אבר אנעשוהב "היצקא,ה םויב לוד
 םיחא ושענ ריעה ידוהיו םילוגה םידוהיה .(ןלהל האר)
 לע וכתינש תושקה תוריזגה לכ לועב ואשנו הרצל
 .םוקמה ידוהי

 באמ םימותי םידלי האמכ ויה הלאה םילוגה ןיב
 בור .םהידודג ךרדב םהירוה ולכישש םהיניב ,םאמּו
 המכו טארנדויה תרזעב .תירגנוה אלא ועמש אל םידליה
 םירומ ועבקנ ,הלא םימותיל הסחמ תיב דסונ םינקסע
 .םכנחלו םדמלל ידכ םיכנחמו

 הינמרגו היקבולס ,היכ'צ ,הירטסוא ,הירגנוה ילוג
 ,עוצקמ ילעב שיא םייתאמכ ,(שיא 20007מ הלעמל)
 16--9"ב הימולוקב תדחוימ "היצקא,ב גרוהל ואצוה
 .1942 סראמב

 ,יקסלודופ ץינמקב וזכורש הירגנוה ילוג לש םבור

 אבצה ישנא תרזעבו ס"'סה ידימ 1941 ויתסב דוע וחצרנ
 (?* ירגנוהה

 סורפב םידוהיה וכלהתה הרמ תובצעו רעצ ישגרב

 ילב ודרי םיזע םימשג ,ויתס ימי םימיה .ב'שת תנש
 .בערב ועווגו הייפכ תדובע ודבע םידוהיה בור ,ףרה

+ 

 םירטוש תרזעב ,םינמרגה ושריג הנשה שאר לילב
 תביבסבש םירפכה ידוהי תא ידיימ ןפואב ,םייניארקוא
 רקובה תרומשאב .ידוהיה עבורב םזכרל ידכ ,הימולוק

 ורקענש ,םילוג תורייש ,תורייש ידוהיה עבורל ועיגה
 ןמ ואיצוה םינמרגה .תורוד תלחנ ,םתלחנמ הליל ןיב
 םהירחא ,יחה ילעב תא םידוהיה לש תוורואהו םיתפרה
 ."השורי,ב תוכזל .םייראה םירכיאה ,םינכשה וסנכנ
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 תונולחה ,תותלדה תוברל ,תיבה ילכ לכ תא וזזב םה
 ידוהי בושיי הליל ןיב ברחנ ךכ .תוגגה ןמ ץעה"יפערו

 .תורוד םייקתנו םיטאפראקה ירהב חרפש
 רחא ופסונ הימולוקב תופופצה םידוהיה תורידב

 ולבקתנש ,םירייד תואמ דוע םירפכה ידוהי לש םשוריג

 .תורצה לועב דחי תאישנבו תומימחב

 -תהל הדרח יזוחא םידוהי ופסאתה "םיארונ םימי,ב
 .תוילעבו םיפתרמב ,םירדח-ירדחבו שרדמ יתבב ללפ

 דוהיה ולדח םהה םימיבש ,ךכל תודוה רשפאתנ רבדה
 ךרד תיבל תיבמ ורבע אלא ,תובוחרב רובעל םיד

 .(הצריפ וצרפ ידוהיה עבורב רצחו רצח לכב) תורצחה

 רשא ,םידוהי הברהש ןייוצי .תוצוחב תואריהל אלש ידכ
 תעכ ושיגרה ,תווצמב םיקדקדמ ויה אל ןנוקיתכ םינשב

 יכ ףא ,םיגחה תשודק תרימשבו הליפתב ישפנ ךרוצ

 -חאה תוליפתה ןה הלא יכ ,ותעד לע הלעה אל שיא

 .הבר תופתתשהב וכרענש הימולוקב תונור

 יכ ,טארגדויה ר"וי עידוה ,הנשה שארד 'ב םויב

 ללפתהל םידוהיל רתומ" ןמקלופ םע ותחישל םאתהב

 וירבדש .ןבומ ."ער לכ םהל הנואי אל יכו ,הוולשב

 .תוחורה תא העש יפל ועיגרה הלא

 ורמג םה .םירופכה םוי לע םשפנ ורסמ םידוהי הברה
 -חתו חצע אצמ דחא לכ .םוי ותואב דובעל אל רמוא

 הדועת ידי לע ימ -- הדובעהמ הז םויב קמחתהל הלוב

 םהירבד וליעוה אל .םישגונה דוחיש ידי לע ימו ,אפורמ

 תמחמו תידדהה תוברעה ךותמש טארנדויה ירבח לש

 םידוהיה בל לע ורביד ,הליהקה ידוהי לרוגל הדרחה

 הטישל םאתהב) .םירחא שפנ תאו םשפנ תא ונכסי אלש

 -יסמב דובעל -- םיטארנדויה בור לע תלבוקמ התיהש

 תא הקיחרמ ,ןוטלשה ליבשב הרוסמ הדובע יכ ,תור

 .(תוומה תנכס
 דעה הנווכב .םימצב תוללעתה לש םיבר םירקמ ויה

 דע םודיבעהו השק הדובע םידוהיה לע םישגונה וסימ

 תא וחירכה םינמרגהש םירקמ ויה .תרחואמ העש

 (?.תותשלו לוכאל םידבועה

 אברו-אנעשוה לש ''תיצקא,,ה

 .ופאטסיגח הימולוקל העיגה הנשה"שארד 'ב םויב

 הקספוה קינרפוק בוחרב לזייר לצא ןיינמב הליפתה
 ןכש ,םידוהימ תונפל שי הזה בוחרה יכ ,העומשה ללגב
 ,ררבתה כ"חא .ופאטסיגה ידרשמ ליבשב דעוימ אוה

 .5 'מע ,דלפטרב ;םש ,רדפ ; 64-63 'מע ,םש ,רגנוא ("'

 .םש ,סוקראמ ;7 'מע ,םש ,רדואש

 ;11 'מע ,תונורכז ,רדפ ;76--79 'מע ,םש ,רגנוא (?
 לש ןכו ,רנטור לש ותודע הושה .64 'מע ,םש ,רצינש

 ןקורדנייא טייקכעלקריוו זיא םולח רעד, ,סרר הרונואילא

 .3/404"07 םשודדי ןייכרא ,"הליהק רעשידיי רעד ןופ

 .רגה לש ותודע ; 78--76 'מע ,םש ,רגנוא ("*

 בוחר ספת ופאטסיגה .רחא בוחרב ורחב םינמרגהש
 רורידמ ונופ הזח בוחרה ירייד רשאכ ,ותומלשב ןפוש

 .(*"םינג ועטנ םיקיר תומוקמבו םהית

 לושינה ,יוכידה רבגוה ופאטסיגה ישנא לש םאוב םע

 השענ רבדה .םייחה יחטש לכב םידוהיה דגנ דושהו
 היסולכואהו והומכ ןיאמ ירזכאו ררחסמ בצקב התעמ
 .אצומ ןיאב תבצב הנותנ המצע תא התאר תידוהיה

 ןוטלשל םינושארה םישדחב תומויאה תוריזגה תחא

 -ייח םידוהיהש ,התיה הארונ המולהמכ האבש ,םיצאנה
 -שהל ידכ ,תורבקה יתבמ ןבאה תובצמ תא רוקעל םיב

 .םישיבכ תלילסל ןהב שמת

 ישנא וצרפ ,ב"שת רושעל הסכ ןיב ,םימיה דחאב
 איצמהל ונממ ושרדו טארנדויה שאר דרשמל ופאטסיגה
 -תיבמ ןבאה-תובצמ תא ואיצויש םילעופ 100 תרחמל

 .שיבכ תלילסל אשמ תינוכמב ןועיסיו ידוהיה ןימלעה

 .(דרפנ רמאמ האר)

 העגפש בערה תקוצמ הרבג םימשגהו ויתסה תנועב
 ד-חמה וטשפתהו ,רתוי תובחר היסולכוא תובכשב תעכ

 לכב םיללח תורשע וליפה רשא ,תפחשו סופיט -- תול
 וטלתשה ,םילוגהו םיטילפה ריעב וברתה .םויו םוי
 םדא ינב .םידוהיה תורידב תופיפצה הלדגו ,ינועה
 לכל ידוהיה םילוחה-תיבב םוקמ היה אלו תפחשב וקל

 תריכממ סנרפתה ריעה ידוהימ לודג קלח .םיקקזנה

 ילתבל םירכא םיבנגתמ ןמזל ןמזמ .רתסב תיב יצפח

 -יחופת םתרומת םריאשהב םתיב ילכ םינוקו םידוהיה

 | .סריתדחמקו המדא

 ריפקמו תודירחמ תועידי הלא ויה רתויב קיעהש המ
 -רפמו ןא'זרבמ םיטילפ םידוהי ואיבהש םדה תא תוא

 תואמ םירופיכה םויב םיצאנה ואלכ ןהיפל ,ןאלשימ
 עדונ ןכ .שאב םתוא ותיצהו תויסנכה"יתבב םידוהי
 תואמ םינמרגה ואלכ בובאלסינאטסבש םיחרובה יפמ

 .הישארו הליהקה ינקסעמ םידוהי

 אל הימולוקלש ובשח רשא םישדחה םיטילפה םלוא

 בצמ ןאכ ואצמ ןכש ,הרמ ובזכאתנ םיחצורה די עיגת
 םוקמ ול ןיכה ידוהי לכ .םידרח תובבלו דואמ חותמ

 .אובת אלש הרצ לכ לע רתתסהל ידכ "בוט ןכש,, לצא

 -והי וסינכה ,םיטעומבש םיטעומ -- שפנ ילעב "םיירא,
 תנמ לע אלש ,םעז רובעי דע םוריתסהו םהיתורידל םיד
 הלאכ םג ויה םרב ,ורכש לע אב בורה .סרפ לבקל

 תעשבו רכש ולביק :םפסכבו םידוהיה ןומיאב ולעמש

 (*'.םידוהיה תא ריתסהל ובריס תונערופה
 לש תינומה תיזפ הדמשהל תוינמרגה תוינכותה

 לע המחלמה עסמל הנכה תפוקתב ּודבועש ,םידוהיה
 "חה שוביכה יחטשב הנושארל עוציב ידיל ואב ,היסור
 רבע הימולוקב םידוהיה לע ןוטלשהש רחאל דימ .םישד

 םדממבש הדמשה יעצבמ ולחה ,ופאטסיגה ידיל לעופב

 םירחא תומוקמב הרקש המ לכ לע ורבע םתוירזכאבו
 הרישיה הדמשחהו יוכידה ,תורירשה ישעמ .ןמז ותואב
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 יווצ תא בור יפ-לע ומידקה ,.םיימוקמה תונוטלשה לש

 תונוטלשה תאמ ואציש ,םידוהיה יפלכ דמשהו הילפהה

 .םייזכרמה

 םירסאמ ועצוב ,1941 רבוטקואב 11 ,תבשב רבכ

 המישר יפ לע ושענש .הימולוק ידוהי ןיב םיינומה

 "בר ויה םיריסאה בור .םיניארקואה י"ע שארמ הכורע

 -עשל תורומו םירומ ,ןיד-יכרוע ,םיאפור ,םינקסע ,םינ

 וקיפסה םישנא הברה .םייטייבוסה רפסה"יתב לש רב

 טארנדויה שארמ ופאטסיגה ישנא ושרד ןכדלעו ,רתתסהל

 בריס אוה םלוא .םייובחה םידוהיה יוליגב םהל רוזעל

 תא ורסא ופאטסיגה ישנא .וז םתשירד אלמל ףוקת לכב

 הלא םירסאמבש ובשחש הלא .םירתתסמה יבורק לכ

 (*.הרמ תועט ועט ,תונערופה רמגית

 תובוחר לכ ורגסנו ופקוה ,אברדאנעשוה םויב ,תרחמל

 -רקואה היצילימהו הירמרדנא'זה ,ופאטסיגה י"ע ריעה

 "וחרב הליחת ,ריעה תוצוחב יארפ דיצ לחה דימ .תיניא

 היסולכוא הנכש םהב ,תסנכה תיב תביבסבש תוב

 םירענ םיוולמ ופאטסיגה ישנא ידידלע ,הפופצ תידוהי

 ,םילודג םיבלכו ,16--14 ינב ,םיינלופו םייניארקוא

 ,םישנו םירבג וספתנ ."שדחה םלוע,,ה תובוחרב כ"חאו

 .םעורז לע ּודנעש ןבלה טרסה שמשמ רכיה ןמיסשכ

 םיתבה ךותל םג וצרפתה ופושו .ד.סו .ס,סה ישנא
 הערל ועגנ אל םימייוסמ םירוזאב) םידוהיה תא ואיצוהו

 תוחפשמב םגו ,םיכר םידליל תוהמא ,םישנ ,םילוחב
 תורושב םודימעהו ,(תויקנו תואנ תוריד ילעב תומלש
 לתב ופקוה ןכ .םייניארקואה םירטושה רמשמ תחת
 הייפכ תדובע םידוהי ודבע אל םהה םימיב) הליפת
 (םייטרפ םיניינמב רקיעב ללפתהל וכלה םהו תבשב

 ויה םהיניב ,תותילט יפוטע ,םיללפתמה תא ואיצוהו
 דוה,ל רקובה תמכשהב ופסאתהש םידוהי 0

 .ןיעה ןמ יומס היהש ,ןַאיוּב ידיסח לש כ"היבב "תונעש
 ואיצוה םשמ ,טארנדויה תיב לע םג וחספ אל םיחצורה
 םישנאה לכ תאו טארנדויה ירבחל טרפ ,םידיקפה תֶא
 םיפתרמב ורתתסה םידוהיה .םהיניינע תא רדסל ואבש
 תמועל .םירצונה לצא הסחמ ושפיח ןכו תואובחמבו

 ,הביבסבש תורעיה לא ריעה ןמ וחרבש הלא וספתנ תאז
 .ריעה תואובמ לכ לע ורמש םיצאנה תורמשמ ןכש

 הבריס לודגה תסנכה תיב דיזלעש דחא תיבב קר
 האיצוהל ואבש םיחצורה תדוקפל תייצל הנמלא השא

 -ילשה המוקה ןולחמ המצע תא הליפה איה ; התרידמ
 .היתועורזב הקוניתו תיש

 ולבוה ,םישנו םירבג .םיריעצו םינקז ,םיפטחנה לכ

 .ןוזמו םימ אלל םינושארה םימיב וקזחוה םש ,רסאמל

 ,(24 'מע) רדיינ ,(18 'מע) רגנוא לש םהיתונורכז (%?
 קינרובקיל לש םהיתויודע ןכו ,(5--4 'מע) רקאה-רבהנייו

 םויב ,תבשב ורסאנ (27 'מע ,םש) רצינש יפל .רדואשו

 .שיא 50"כ ,"היצקא,,ה ינפל

 -קואב 12/13) תרצע ינימש לילב ,ברעב םוי ותואב

 "תיב תוברל ,תויסנכה יתב שאב ותצוה (1941 רבוט

 "תנחת וב וקיזחה םידוהיהש קומינב ,לודגה תסנכה

 -ילע) ביואל תועידי םיריבעמ ויה הכרדש ,תיאשח וידר

 .(תיראה היסולכואה ברקב הצפוה וז הל

 לעו ,ךשמית אל "היצקא,הש העדוה האב ופאטסיגהמ

 ותוברעתה רחאל האב ןכ .םתדובעל רוזחל םידוהיה לכ

 םיריסאל ןוזמ קפסל ופאטסיגה תמכסה טארנדויה לש

 ,םיריסאה ןעמל דחוימ חבטמ דימ םקוה .היצקאב וספתנש

 ריסא י"ע םידוהיל שגוה לכואה .ושגוהש תומישר יפל

 -יעו תוכמ םהמ וכסח אלש ,םיניארקואו םינלופ םיר

 לשב ,ומויב םוי ידמ תחפוה םיריסא רפסמ ,םרב ;םייונ

 דנדויה ירבח לש םתולדתשה .םישלחהו םינקזה תתימ

 ולע םיריסאה תא ררחשל ופאטסיגה שאר לצא טאר

 ףוסאל -- ופאטסיגה ישנא לש םתשירדש תורמל ,והותב

 -תנ םיטישכתו רז עבטמ ,בהז תועבטמ לש לודג םוכס

 תא טארנדויה ירבח ינש ואיבה רשאכ ,םרב .האלמ

 חקלנ ,תונתחדקב ופסאנש ,ץוח תועבטמו בהזה ינועש

 תיב יאולכמ דחא ףאש קר אל ךא ,הז שפנ רפוכ םהמ

 טארנדויה ירבח ינש םג ורסאנ אלא ,ררחוש אל רהוסה

 .הלאה
 םיידוהי םיניינעל טנרפרה תארוה יפל ,תאז תמועל

 -אנעשוהב "היצקא,ה תא לחינש ,טסורפ -- ופאטסיגב
 -ילעב 1507כ םידחוימ םיאתב ומשוהו ורחבנ ,אבר
 .'וכו םירגסמ ,םירגג ,םירלדנס ,םיטייח הכאלמ

 ס''ס-ה שאר י"ע העבקנש תוינידמל םאתהב -- תאז
 לרנגה ,היצילג "טקירטסיד,, (זוחמה) לש הרטשמהו
 ןיבש הרזומה הדבועה ללגב, יכ עבק רשא ,ןמצאק

 היה רשפא ,םידוהי 90% ויה היצילאגב הכאלמה ילעב
 (םידוהיה תדמשה :ירק) היעבה לש ןורתפה תא עצבל

 -ונמ התיה ,םידוהיה לש תידימה םתקחרה .םיבלשב קר

 ."חהמחלמה סרטניאל תדג

 -רקוא להנימ ישנא וב וטלש השעמלש ,רהוסה תיבב

 םייוניעב ,."היצקא,ה תונברק ,םיריסאה ונוע ,םייניא
 םפסכ תא ולזגש ,םייניארקואה םירטושה י"ע םיירזכא
 םידוהי לש םהינקז תא ופרש ,םינוילעה םהידגב תאו

 הז לכ ,םרב .תוריעצ םישנב וללעתה דחוימבו ,םידרח
 םירבג .ןכמ רחאל אבש דירחמה עשפה תמועל ריווחמ

 הצבורפש רפכ די-לעש השרוחל םוי"םוי ואצוה םיריעצ
 תשומחתל ןסחמ וז השרוח השמיש המחלמה ינפל)

 דורמה ,(ליגר חרזאל לגר תסירד ןאכ התיה אל ןכ-לעו
 -סינאטס -- הצבוקטאיד שיבכב ,ריעה ןמ מ"ק 8 תקח
 םויס רחא .םיינומה םירבק םש רופחל מ"ע ,בובאל
 ורונ אלא ,רהוסה תיבל הרזחב ואבוה אל םה וז הדובע
 תיבב ואלכנש םינומהל תמאה עדווית אלש ידכ ,םוקמב
 העומש הטשפ ריעבש ,ךכ ידכ דע הווסוה רבדה .רהוסה
 .תשורח יתבב הדובעל הינמרגל ועסוה םיריעצה יכ
 -יסא תואמ םייצאנה םיניילתה ואיצוה םימי המכ ירחא
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 תונוכמב ורונ םה םש ,הצבורפש תשרוחל םואיבהו םיר
 ןכו ,ו"פושהו ופאטסיגה ישנא י"ע םיחודקאבו הירי

 שואיו המיא יזוחא תונברקה. .תיניארקואה היצילימה
 תוהמא .םהל יופצה לרוגה תא וניבה יכ ,לוקב וללפתה

 תונברקה .םהיתושנמ םירבגו ןהידלימ דרפהל וצר אל

 חטתשהלו תוריפחה לא תדרל .םהילענ ץולחל וצלאנ

 הברה ."םהב םירוי םיחצרמהשכ םיללחה תבכש לע

 תויוגה דבוכמ םלוא .ועצפנ אלא וגרהנ אל םיעגפנהמ

 דוהל םידוהיה תאצוה הכשמנ ךכ .תוומל וסרדנו וקנחנ

 עסוה ,אבר אנעשוה ירחא םייעובש ,תבש םויב ;גר
 .(ץיברוה .מ תשא תא רתיה ןיב ללכש) ןורחאה חולשמה

 -קא,ב תונברק 2800-כ הצבורפשב ופסינ לכה-ךסב

 .(וררחוש הכאלמ ילעב 1507כ) אבר"אנעשוה לש "היצ
 בושלו הגירה איגמ חורבל וחילצה םידוהי ינש קר

 -נזליה קיציא הימולוק בשות :הלילה יופיחב םתיבל

 חליפ אל רודכה ךא ,ושארב הרונ אוה) .30 ןבכ ,טאר

 ,טארנדויה ירבח .הירגנוה ילוגמ דחא ןכו (וחומ תא

 תולגל ושריה אל ,הצבורפש לע תמאה לכ תא ועדיש
 חור תא לילכ אכדל אלש -- ינומהה חצרה תובקע תא
 םילוצינה ינש לש םהייח תא ןכסל אל ידכבו םידוהיה

 -ורקו תועובש הברה ורבע ,ךכ םושמ .הגירהה איגמ
 -בל ורזחי םהש וויק דוע רהוסה תיב ישבוח לש םהיב

 םה תועומשה יפלש םג המ ,הדובע תונחממ םהית

 לוכיבכ ולבקתנ ףאו םינוש הדובע תומוקמב םיקסעומ
 קר .הזכ בתכמ האר אל דחא ףא ,םרב .םיבתכמ םהמ

 תועומש הלא ויה יכ ,רבתסה םיבר תועובש ירחא
 .הצבורפש לע התימאל תמאה הררבתה רשאכ .אוש

 -שה תויצקא לש המלש הרוש תובקעבש ,תעדל וחכונ

 תיבל תויהל םוקמה ךפה 1943--1941 םינשב הדמ
 .הביבסהו הימולוקמ םידוהי תובבר לש הרובקה

 םידוהי יתבב ךא ,ריעב טקש ררש "היצקא,.ה תרחמל

 אלש ,החפשמו תיב היה אל ןכש ,תולליו תויכב ועמשנ

 -יאבש רחאל ,ירמגל ונקור םיתב הברה .שפנ הב הרסח

 -כה לכ תא ודדשו םייראה םינכשה וסנכנ הלילה ןוש
 .םידגבהו םיל

 ושח םלוכ .הימולוק ידוהי לע הדרי הלודג הכובמ
 .הלצה ךרד ושפיח ןכ לעו ,םייורש םה תוומה לצב יכ

 לש תיבב רדח רוכשל תעכ היה ידוהי לכ לש ומולח
 לש תואנקויד וססונתה וילעש ,יניארקוא וא ינלופ

 .(םיידוהי םיתבמ לדביהל מ"ע) םיירצונ םישודק

 --78 'מע) רגנוא ,(12--11 'מע) רדפ לש םהיתונורכז (*
 -ןייו ,(25--24 'מע) רדיינ ,(53 ,31--27 'מע) רצינש 3
 גינה ,קינרובקיל ,רדואש לש םהיתויודע ןכו ,רקאה-רבה

 .לשרפו
 ; 35-33 'מע רדיינ ; ,5 'מע ,רקאה-רבהנייו תונורכז (*

 יקיל ,רנטור ,ץיברוה ,רדואש לש םהיתויודע ןכו םש ,רדפ
 .קינרוב

 -והיה ווטצנ ."היצקא,ה רמג ירחא םירופס םימי קר

 הקסבונראטו יקבשארק ,הקבורלמאר תובוחרב ורגש םיד
 םידוהי ןיא ירהש ,תועש המכ ךות ,םהיתוריד תונפל

 -סיגהו רהוסה תיב ,טפשמה תיב תבריקב רוגל םילוכי

 -אה לכ ורסאנ ,בוקנה דעומה גפ םרטב דוע ךא .ופאט

 הלש ,רלמאר תחפשמ םהיניבו ,רפסמב 300-כ ,םישנ

 ,ותחפשמ םע ךיירנגז הנוי ,בוחרה יתב לכ םיכייש ויה
 (*.םהיתוחפשמו רלגנא השמו ךיליירפ ןויצ ןב

 בוחרב ,"היצקא, בוש הללוחתה רבמבונב 6 םויב
 ררוגתה ריעה לש הזה ינועה עבורבש הלתמאב ,הרקומ

 .(9 הבופראקש 'חרב) רבעשל תיטייבוסה הרטשמה שיא
 ופאטסיגה שיא לש ותדוקפב ורסאנ ,ןכל םדוק םוי

 הדהאו תויטסינומוק תויטנ ןוועב םישנא הברה הזג
 ותושארב םינמרגה וחתפ "היצקא,ה םויב .םיטייבוסל
 ובו ,רבעשל ידוהיה רטושה ירחא םהישופיחב הדג לש
 בצייתי אל העש ךות םאש ,טארנדויה רהזוה תעב

 תובוחרב םירגה םידוהיה לכ וריי ,ופאטסיגב שיאה

 התיה ,םלואו .שקובמה לש וירוגמ םוקמל םיכומסה
 שקובמה שיאהש תורמל יכ ,תונערופל הלתמא קר וז
 ורדח ,(ופאטסיגב) םוקמב וב הרונו ואובחממ אצי

 ואיצוהו הרקומ בוחרבש םיידוהי םיתבל םיחצרמה
 לע הלילה לכ וקזחוהש ףטו םישנ ,םירבג 400 םכותמ

 תיבל םקלח ורבעוה רקובב ;תיטיאוזיה היסנכה די

 -וה םיימוי רובעכ .הצבורפש תשרוחל םקלחו רהוסה

 יריסא םג ,האווסה ןויסנ לכ אלל ,הצברופשל ורבע

 םלוכו הרקומ עבורמ שיא 300-כ לש תפסותב ,אלכה
 .םש ורונ

 ,םולבלגניר םייח -- ויה וז "היצקא,ב םיפסינה ןיב

 ,הוח התבו בוסוקמ תינברהו עדונה ינויצה ןקסעה
 (?".(רחא אובחמב ויה וינבו יברה)

 תירבה תוצרא לע המחלמ רלטיה זירכה ובש םויה

 דחאכ לבאו גח לש םויל היה ,(1941 רבמצדב 8)
 הקירמאש םעדויב וחמש םה -- דחא דצמ .םידוהיל

 .תירבה תונב תבוטל ,המחלמה ףכ תא עירכהל הייושע

 ץרחנ םידוהיה לש םלרוג יכ וחנאנ -- ךדיאמ םלוא
 .היילכל הז םויב

 תוורפ עצבמ

 ישעמ וברתנ ,םויל םוימ רימחה םידוהיה לש םבצמ
 דבכ גלש דרי 1941 רבמצד תישארב .חצרהו דושה

 דע העיגה הרקה .םיכרדהו תובוחרה לכ תא הסיכש

 ןוזמו הקסה ירמוח תקולח .ספאל תחתמ תולעמ 40-ל

 ימימ המייקתה אל םחל תקולח ;םידוהיה לע הלח אל
 שפנל חמק 'רג 70 םיקלחמ ויה םימעפל קרו ,ויתסה

 הליהקה הבייוח תאז םע דחי .המדא יחופת ג"ק 45רו

 -שת אללו תושק תודובעל םישנא תואמ םוי םוי קפסל

 גלשה תא תונפל םהילע לטוה הנושארו שארב .םול
 םהירבא רשאכ ,םיילגרבו םיידיב קר ,םילכ אלל --
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 םידוהיה ודמע םימלש םימי .תוקיר םהיתוביקו םיאופק

 .לזרבה תליטממו םישיבכהמ גלשה תא וטאיטו

 רשאכ םידוהיה תובלב וררועתה הווקת תוצוצינ

 לרמאמ וברתנ ,ךדיאמ .םיסורה י"ע השבכנ בוטסור

 "רמריטש, םייצאנ תע יבתכב םידוהיח דגנ התסה

 רחאו ןותע םידוהיל רוכמל רסאנ ,בגא) "ךייר סאד,

 (".(םינלופל םג ךכ
 םידוהיה :השדח הריזג האצי ,דלומה גחל ךומס

 יליעמ ונייה ,םהיתוורפ לכ תא םינמרגל רוסמל ווטצנ

 םיטשוקמ םידגב ,תופפכ ,םיעבוכ ,םינוראווצ ,הוורפ

 עוציב חיטבהל ידכב .תרחא הוורפ תסיפ לכו הוורפב
 םויב ;ריעה ידוהי ברקב םירסאמ םינמרגה וכרע ,ליעי
 םידבוכמה ןמ םידוהי 14 ורסאנ ,דלומה גח לש ינש

 .עצבמה לש חלצומה ומויס דע הבורע ינבכ רתויב

 ,םהיתוורפ תא וריתסיו םתבוחמ םידוהיה וטמתשיו היהו

 עוציבל גאד טארנדויה .גרוהל הבורעה ינב ואצוי

 ףרוחב דחוימב היתותוא תא הנתנש ,המויאה הריזגה

 ,םיכרדב הייפכ תדובע םידבוע םישנא רשאכ ,השקה
 תויוצמ ימ לש ותושרב ועדי וישנא .גלשבו רופכב

 לש רצעמה רדחל אבוה ,ןרסמל זרדזה אלש ימו תוורפ

 אל .םימו ןוזמ ילב רוק יאנתב קזחוה וב ,טארנדויה

 ופאטסיגה ידיל םינברסה תא רוסמל םויאה םג רדענ
 תושירד תא וקפיסש דע ,תוומ שנוע םהל יופצ היה םשו

 תוורפ ריתסהל וזיעה םיטעמ אל תאז םע .טארנדויה
 םרכמל וא ,הנתמב תוורפ םחל רוסמל ,םירצונ לצא
 תושובל תוירא תונב וארנ ריעה תוצוחב .לוזב םהל

 הירצונש הרקמ עודי ,םידוהיה תליזגמ תורקי תוורפ

 -להו ידוהי ןמ הוורפ הלביקש ,התרבחב האניק תחא
 "ופאטסיג,ה ישנא ואב .תונוטלשה לצא הילע הניש

 תא וליגש דע םתוא וכיה ,ותשאו ירצונה תא ורסאו

 .דימ חרונ ידוהיה .הוורפה תא םהל ןתנש ידוהיה םש
 אל םנוצרמו יצאנה רטשמל םתאנשמ ,םידוהי הברה
 .ןופרשו םהיתוורפ תא ורזג ,ינמרגה אבצל רוזעל

 יכ ,םהיתוורפ תא םיבר ורסמ ,רבד לש ומוכיסב
 .תוומה דחפ םהילע לפנ

 .36 'מע ,םש ,רדיינ ; 116 ,113 ,םש ,רגנוא ("
 ,תונורכז ,רדיינ ;6 'מע ,תונורכז ,רקאה-רבהנייו ("

 .13 'מע ,םש ,רדפ ; 36 'מע
 .ןרטשו רדואש לש םהיתויודע ןכו ,144 'מע ,םש ,רדפ ("'

 וראשוהש םישנא 6 וא 4 "לזמזינב, המכ ויה םירוצעה ןיב
 ןוזמ אלל ,תוטימ אלל ,םיישונא-יתלב םיאנתב רהוסה תיבב

 תועצמאב קר םהל קפסל םעפ ידמ רשפא היה ןורחאה תא)
 (74 'מע ,םש) רגנוא .בובלל ורבעוה םה הנש רובעכ .(דחוש
 ; 1942 סראמב 9-ב המייקתה תאזה "היצקא,,הש ,תועטב בתוכ
 .וב 16-ב העצוב םיטילפ 18007מ הלעמל לש גרוהל האצוהה
 םידוהי 600 ופסינ דחא םויבש ,ותודעב רסומ קינרובקיל
 ,1949 א"ת *"הברחהו האלמה בוטולבז .םיתמו ריע, .םיירגנוה
 ..132--130 'מע

 יליעמ 4000 םוכיסב ןתנש ,ףוסיאה ךרא םייעובש

 .'וכו תורוע ,תופפכ ,םיעבוכל טרפ ,םינוראוצו הוורפ

 םהישגליפ םע אובל ושייבתה אל םייצאנה םינלזגה
 ןמ וטשפוהש תוורפה ןיב ןליבשב רוחבלו טארנדויל
 היסור תוברעב אפוקה,, ינמרגה אבצה ןעמל םידוהיה
 .רתויב תורקיהו תואנה תוורפה תא -- "תורקה

 תנמ לע הבורעה ינב וררחוש הזה עצבמה םּויס םע
 .חצריהלו רפסמ םימי רובעכ רסאיהל

 ריסמ לע שדח ווצ םסרופ תוורפה תמרחה רחא דימ
 .םיעבוכו םיילענ ,הפילח ללוכ ,יקס דויצ לכ תר

 לע .(תולודג תודימב יקס קר רוסמל ובייוח םיראה)
 םג ,םהידלי לש יקס דויצ לכ רוסמל םג היה םידוהיה

 (?%,אבצה ליבשב רוסמל ךירצ היה םירדווסו רמצ
 וכישמה תוורפ תמרחה לש עצבמה תנכה ידכ ךות

 ףרוח ותואב .הרישי הדמשה יעצבמב ופאטסיג ישנא
 םויב .םידוהיב חבט ןמזל ןמזמ ופאטסיגה ךרע םויא

 ,בוטולבאזב תירזכא "היצקא, הללוחתה רבמצדב 2

 .הציורטל חרזממ העבגה לע ,םידוהי 1000-כ וחצרנ הב
 ושרד ופאטסיגה ישנא .שיא 100 וחצרנ אפוג ריעב

 תרומת 'לז 10,000 םלשל םיימוקמה םידוהיהמ ךכ רחא

 ,םיצאנח י"ע ...םידוהיה תחיצרל ושמישש םירודכה
 | .םייניארקואה םיערופה תרזעב

 רמולכ ,ץוח יחרזא לכ ווטצנ 1941 רבמצדב 23 םויב

 ,םיירטסוא ,םיינמרג םינוכרד םהידיב ויהש םידוהי
 ,תיברעמה ןילופמ םיטילפ ףאו ,םייקבולסוכ'צ ,םיירגנוה
 "תהל ,לארשי"ץרא ,ורפ ,הבוק ,ליזרב ,ב"'הרא לש ןלהל

 תכירע םשל ופאטסיגה ןיינב רצחב םהיכמסמ םע בציי
 וכלה ןכו הדוקפל דימ ותייצ םיינמרג םידוהי .םושיר

 דועב ,םיל רבעמ תוצראו םיירגנוה םידוהי לש קלח
 ואלכנ םיבצייתמה לכ .ללכ ועיפוה אל היכ'צ ידוהיש
 םשמו (עוצקמ ילעב םייתאמכ קר וררחוש) רהוסה תיבב

 תוירי לוק עמשנ םיימוי ךשמב .הצברופשל ורבעוה
 (? םישנא 1200 ורונ הב ,השרוחה ןוויכמ

 היצנגילטניאה חצר

 האצוהו םירצעמ לג ותא איבה 1942 ראונאי שדוח
 י"ע הכרענש ,שארמ הנכומ המישר יפל גרוהל תינומה
 המישר תכירע רבד .םייניארקואה היריעה תונוטלש
 וקיתעה ךכ םושמו םידוהיל ןמזמ עודי היה תאזכ

 החנה ךותמ ,ריעה ירברפל םרויד תא םישנא רפסמ
 המישרהו ליאוה .םש רתתסהל םדיב הלעיש תיעטומ
 ירה ,תוקייודמה תובותכהו םיאלמה תומשה תא הללכ

 תטשוה, תלתמאב .רתתסהל תורשפא לכ התיה אלש
 דהמ רקיעב ,שיא 400-כ ורצענ "םיקיבשלובל הרזע

 ,םיסדנהמ ,םירומ ,םיאפור :תיעוצקמה היצנגילטניא
 אסיג דחמ םירישע ןכו ,םיאנותע ,םינבר ,ןיד יכרוע
 "לנ ,ותיבב אצמנ אלש ימ .ךדיאמ םזינומוקב םידושחו
 רדענה לש ותחפשמ ינב ברקמ םהל ןמדזנש ןושארה חק
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 -ומינ ויה םינמרגה .תיבה ותואמ רחא והשימ םתס וא
 איבהל םהיתוחפשמ ינבל כ"חא ורשפיאו םעפה םייס

 .םירסאנל תוכימשו ןוזמ יכרצמ רהוסה תיבל

 עובשכ וכשמנו ראונאיב 24 םויב ולחה םירסאמה

 ליאוה ,תוומ דחפב היורש התיה ריעה לכ רשאכ ,םימי

 -ילטניא,כ םינמרג יניעב בשחנ אוה םא עדי אל שיאו

 .רישעכ וא "טנג

 ,םעפה ורסאנ דבלב היצנגילטניא ישנא אל ,םלוא
 ינבכ םדוקמ ורסאנש הלא םג ויה דוצמה תונברק

 .ןכמ רחאל וררחוששו תוורפה תריסמל רשקב הבורע

 .העפשהה ילעבו םירישעה ברקמ םירחא םידוהי ןכו

 .רמרק ר"ד ויה רהוסה תיבב וזכורש םירוצעה ןיב

 םסרופמה אפורה ,ריעב תינויצה תורדתסהה אישנ

 -שאו ןאמשיפ ר"ד אפורה ,ןוק רד, ףרַאש ר"ד ןבדנהו

 םיחותינה ןחלוש דיזלע םילוחה תיבב רסאנש ,ות

 תורמל ,(םוקמב הרונ וילע לטומ היהש ןקז הלוח)

 לביקו ןילבולב ידוהיה םילוחה תיב להנמל הנמתנש

 ,םיטפשמל ר"'גמ ,טאלבנזור .מ ד"וע ;םשל העיסנ ןוישר

 רפס-תיב להנמ ,ןייטשרייפ בקעי ףרוצה ,ךילרא הינג

 ףרודנקנק יאופאטסיגה) רלמר לטא הרומה ,טמוק
 תוקעצבו יכבב ץרפש רחאמ ןטקה היחא תא היריב חצר

 -מיגב הרומ ,לזיירק הלוי ,(ינמרגה חצרמב ןיחבהשכ

 -יפש םחנמ ברה ,ןַאפש םייניש יאנכט ,תידוהיה היסנ

 םתח",,ה דכנ ,ףארג השמ השראומ טילפה ,בונידמ אר

 בר תרותב יטייבוסה ןוטלשה ימיב םשרנש ,"רפוס

 רפסמו ,(יטייבוסה אבצל סויגמ ררחתשהל ותוצרב)

 .ךרדל םיריסאה ואצי עובש רובעכ .םיאנוטיס םירחוס

 ןכלו .העודיה השרוחה לא הליגרה ךרדב ועסוה אל םה

 הנחמל םתוא םיאיבמ יאדובש ןימאהל תוירבה ולחה

 -ברקש ררבתנ המ ןמז רובעכ קר .אפוג הינמרגב זוכיר

 זע רופכב ודעצוה היצנגילטניאה דגנ "היצקא,ה תונ

 -קוא םירטוש יווילב ,ףרודנקאנק חצרמה י"ע םיפחי --

 .גרוהל ואצוה םשו הצבורפשל ןיפיקע ךרדב ,םיניאר

 םלוא ,תוינוכמהמ ץופקל וסינ דחא דועו טלבנזור ריד

 -ראמ ר"ד היה םיחצרנה ןיב .םוקמב וב ורונו ולשכנ

 םה) רהוסה תיבב םינמרגה ולת ותוא ,ריעצה שוראמ

 .(דבאתה אוהש כ"חא ונעט

 -ויח ןיידע ויהש ,םיישפוחה תועוצקמה ישנאמ קלח

 (* .ריעב וראשנ ,םינמרגל םייג

 1941 רבוטקוא ישדוחב וללוחתהש "תויצקא,הה רחא

 ,רגנוא ;7-6 'מע ,רקאה-רבהנייו לש םהיתונורכז ("
 םהיתויודע ןכו 41 'מע ,רדיינ ; 14 'מע ,רדפ ; 120--119 'מע

 רדפ .דנייפרדלו רנטור ,ןאמקראמ ,ץיברוה ,רדואש לש

 ותודע םג האר .וז "היצקא,ב םיפסינ 600 לש רפסמ בקונ

 ,ופי-ביבא-לת יזוחמה טפשמה תיבב טרנזליה השמ לש

 .20.6.1960 םוימ

 .ןמפואק לש ותודע ; 43 ,42 ,35 'מע ,תונורכז ,רדיינ ("'

 תא ףיסוהל שי ורכזוהש "תויצקא,ל) 1942 ראוני --

 ימיב הימולוקמ ופאטסיגה ישנא י"ע הלהונש "היצקא,,ה

 2500"כ ופסינ הב ,הקנדורוהב 1941 רבמצדב 1

 הציבוקאמייסב םיינומה םירבקב ורבקנ רשא םידוהי

 לכ תא ולזגש קר אל םיחצרמה ;רטסיינדה רהנ לעש

 -נדויהמ םולשת ושרד דוע אלא ,םיחצרנה לש םיצפחה

 תשומחתה תרומת ,'לז 7500 ךסב הקנדורוהב טאר

 לכ םידוהיה וכיח ,(הז ינומה חצרב הב ושמתשהש

 -ווז תא ועציב םינמרגהו ליאוה ,תואבל הדרחב םוי

 .חצרב הגופה איבה הלילה קרו ,םויה רואל םהיתוע

 ללגב םירסאמה ובר "היצקא,ל "היצקא, ןיבש םימיב

 :בוחרב תואצמיה ללגב ןוגכ ,תונוש תוביסנו תוביס

 -סהל ןויסנ לשב ,טרס תדינעדיא ,ברעב 7 העשה ירחא

 אלכה ףס תא רבעש ימ .'וכו ,ירצונ לצא שוכר רית

 .םיטפשמ ויה אלו םירוריב ויה אל ןכש ,דובא היה

 ועציב םינמרגהש גרוהל האצוה :רצק היה ךילהתה

 דאכ .יקסבונראט בוחרב ידוהיה ןימלעה תיבב הלילב

 הצבורפשל ורבעוה םה ,לודג רתוי היה םינודנ רפסמ רש
 .ותמוה םשו

 "תיב תביבסב םירגה םידוהיה לכ ורצענ דחא םוי

 .אלכב וראשוה רתיה יכ ,וררחוש םקלח קר ,רהוסה

 בוחרמ םישנא תורשע המכ ורסאנ םייעובש רובעכ

 ."םירא,ל הרימשל שוכר תריסמ לשב הקסנוליגאי

 ווטצנ םיישארה תורכיכבו תובוחרב ורגש םידוהיה

 -מל ךומס םוקממ םקיחרהל מ"ע םהיתוריד תא תונפל

 וא ,סופיטב ,םיניכב הקבדה תנכס ללגב ,םינמרגה ירוג

 לש םיירקיע םיטויס השולש -- םהייחב תושקנתהמ

 .םישובכה םיחטשב םינמרגה

 ועיפוה ,וטיגב םידוהיה לש םדודיב ינפלש חפוקתב

 היסולכואה תא תוריהזמה ,קנע תועדומ ריעה תוצוחב

 "יאה תורמלש ןמזב וב ,סופיטה יציפמ םידוהיה ינפב

 סופיטב תולחל םידוהיה "ובריס, תולבגההו םירוס

 דוקב ןמז ותואב תורהבה סופיט לש םירקמ 90 ןיב)

 "ופ ויק רתיה ,וז הלחממ עגפנ דחא ידוהי קר ,הימול

 .(םינמרגו םינל

 םושמו ,ראודל הסינכה םידוהיה לע הרסאנ ,תאז םע

 ורכמנ םש םוקמ ,טארנדויה דיל ראוד ףינס חתפנ ךכ

 (*'.ןעמנ לכ ידיל םיישיא םיבתכמ ורסמנו םילוב

 ינוריע רסימוק הימולוקב הנמתנ 1942 ראורבפב

 ינשה םויב .רזכאו ריעצ ,'זדולמ "שטיוד-סקלופ,  ,שדח

 ידמ רתוי שיש ריעה ,םיידוהי תובוחרב ורבעב ,ואובל

 .וטיגב םרגסלו תודובעב םקיסעהל שיו ,ריעב םידוהי

 תומי לכ םייק היה הימולוקב וטיג לש טויסה ,ןכא
 רוקה תטילשו ,תוקבדימה תולחמה תוברב םלוא ,ףרוחה

 .וטיגה תמקה תא ריעה תונוטלש וחד ,ופקות לכב

 דוע .וטיגה לש וטויס לדג ,ביבאה ברקתה םע ,םרב

 ירחא םייחב ראשהל וכזש םידוהיה םמצע תא ולשה

 ,תוינומה תוחיצרו תוגירה ,בער ,הנצ ,תולחמ לש ףרוח
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 םוימ םלוא ,םיצאנה לש םתלפמ אובת ביבאה דעש

 רהל תינכות ןנכתל םידחוימ םידיקפ טארנדויה הנימש

 גג-תרוק שופיחל סומלובה םלוכב זחא ,וטיגה תמק

 .םוקל דיתעה וטיגב

 וטיגה תמקה

 "כהה לכ תא תושעל טארנדויה הווטצנ ראורבפ ףוסב

 םוחית לעש וטיגל תידוהיה היסולכואה תרבעהל תוונ

 ןיב רפסמ תועובש ךשמב ןתמו אשמ להנתה ויתולובג

 .טארנדויהו ופאטסיגה

 תודיקפב םידיחי קר ועדי ,ריעב וטשפש תועידיה יפל

 -יצה :םוקל דמועה וטיגה תולובג ועבקנ ןכיה הליהקה

 ,בער ,תופיפצ ינפב דחפבו תואדווזיאב יח ולוכ רוב

 לע ועיבצה טארנדויה ישנאש תורמל .תולחמו ךולכיל

 ילעפמב םינלופ ודבע םש ,בובאלסינאטס וטיג תמגוד

 בלה אבינ, .םידוהיל ןוזמ וקפיסו וטיגה ךותב תשורח

 ."הדרח אלמתנו תרחא

 ,וטיגה לש ותמקה תא הרשיבש ,הנושארה תינונסה

 -כהש ,טארנדויה ןיינב תוריק לע ועיפוהש תועדומ ויה

 ,ונייה ,"רדסה תוריש. תורושל םיבדנתמ סויג לע וזיר

 ,היתורוש ךותל סנכיהלו תוכזל ידכ .תידוהי הרטשמ

 תחוור התיה ןכש ,םיבוט םירשקבו בר ףסכב ךרוצ היה
 תורשפא ןתנית תידוהיה הרטשמה ישנאלש ,העדה

 רצמ קפסל ולכוי םהו וטיגה לש ויתולובגל ץוחמ עוגל

 ידוהיה בוחרב בערהש ןמזב ,םהיתוחפשמל ןוזמ יכר

 םהיתוסנכה יכ ,עודי םג היה .תינומה העפותל רבכ היה
 דובמ ויה אל תורחא םירעב "רדסה תוריש, ישנא לש
 ואב ?רדסה תוריש, ישנא ןיבמ םיבר .רקיע לכ תולט

 דומוק ,דנוב ,ןויצדילעופ רעונ ינוגריא לש םהיתורושמ

 לטובמ אל רפסמ .דועו יחרזמ ,םייללכ םינויצ ,םיטסינ

 ,תיגמרג ירבוד םיריעצ םישנא ויה םיידוהי םירטוש לש
 תונוטלשה יכ ,ןייצל יוארה ןמ .הינמרג יטילפ לש םינב
 רפסמ תידוהיה הרטשמה תורושל לבקל ושרד םייצאנה

 .םיקהבומ הלועפ יפתשמ םישנא

 שיא 120 הנמש ,"רדסה תוריש, לש ירקיעה ודועי

 -אלסינאטס דילי ,ןירגלדנימ ר"ד דקפמה לש ותגהנהב
 תובצייתהה לעו םיימינפה םירדסה לע חקפל היה ,בוב
 .תוסנק תייבג ,תודועת תקידבו תובוחרב רויס ,הדובעל

 .'וכו תויולהקתה רוזיפ ,םיתבה תורצחב ןויקינ תקידב

 ,ימוקמ אצוממ היה אל רדנלוה ר"ד דקפמה ןגס םג
 לכ ,ףוסה דע דמעמ קיזחה אל אוה .היכ'צמ טילפ אלא

 ליערה ,דבוכמ אל דיקפת יולימ לש הנש יצח רחאל

 .ומצע תא
 לבא ,םייאבצ םורט םינומיא תורישה רבע הליחת

 .םקיספהל םינמרגה וויצ רהמ שיח

 הדיקפתמש ,תיראטינאס התיכ התיה "רדסה תוריש,ב
 תרוקיב להנלו וטיגב האורבתה בצמ לע רומשל היה
 ןיב ונמנ וזה התיכה ישנא םע .תויפאמ לע תיתאורבת

 לאמב .ץנירפ טנומגיז ר"גמו רלסרק קירנה ר"גמ רתיה
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 .יללכה "רדסה תור
 םירטושה ,ןמזה תצורמב ,הערל ולצינ רעצה הברמל

 םתויה ללגב הצמישל אצי םמש .םהיתויוכז תא םיידוהיה

 -סגה ישנאלו םייניארקואה םירטושל םינמאנ םירזוע

 םידוהי לצא םישופיח תכירע תעשב רקיעב ,ופאט

 רורב היהש ןמזב ,הדובע תומוקממ וטיגה לא םירזוחה

 ליבשב ןוזמ תצק חירבהל הסנמ דחא לכ יכ ,םהל

 .(ןלהל האר) ."תויצקא,ה ןמזב םג ןכו ,הבערה ותחפשמ

 לנעה ןווכתמב היה וטיגכ שמשל בצקוהש עבורה

 למשח אלל םירדחב ,וב ורגש ,ריעבש רתויב חנזומהו
 םיחוכיו ירחא רחבנו ,םיינעו םילד םירצונ ,םימ אללו

 -חל הכשל המקוה הליהקה ידרשמב .םיכשוממו םיבר
 בר ףסכ ומליש םישנא .עצומה וטיגב תוריד תקול

 לאשר ומצע תא האר דיקפ לכ .הריד תבצקה תרומת

 םירקמה ונשינו ורזחש התיה האצותה .תוריד קלחל
 םיסנמה שי .המצע הריד התואב תוחפשמ המכ וכז םהב

 עבורה חטשב םירגה םינלופ םע ןיפילח יקסע תושעל
 אצוה ךא ,תמהוזמ הרואמ תרומת תחוורמ הריד :ידוהיה

 לעו ,טארנדויה לש ורושיא אלל תוריד סופתל רוסיא
 .חלא םיילגיל-יתלב םירייד תונפל לטוה "רדסה תוריש,

 םירעושמה תובוחרל שוכרה תא םיריבעמ םיזירזה
 תולובג תא תואדווב עדוי וניא שיא ףא יכ ,"םיחוטב,,כ
 -קבמו חלא םידודנל םידגנתמ תונוטלשה ,םרב .וטיגה
 .תוארוה י"ע םענמל םיש

 לכ הצר ןכל .םיטיהרל םוקמ היה אל וטיגה תורידב

 הז עקר לע .לוזח ליזב םרכמו םהמ רטפיהל ידוהי

 תאמ הדוקפ האצי ויתובקעבו םיטיהרב רחסמה חרפ
 רפחו םיטיהר רוכמל םידוהיה לע תרסואה תונוטלשה

 יצפח תאו םירקיה םהילכ תא ורסמש םידוהי ויה .םיצ
 רוזחל הווקתב ,םייראה םהינכשל םהל וראשנש ךרעה

 תא םיריאשמ םישידאהש דועב ,הרזח םלבקלו םעפ
 .וטיגב םוקמ םהל ןיא ךכ ןיבו ךכ ןיב יכ ,לכה

 תובוחרה ןכש ,םויל םוימ תרבוג היסומלרדנאה

 םיטמשנ ,וטיגה תולובגב םילולככ לומתא ובצקוהש
 .םידודנב ךישמהל םיבייח םישנאהו תוינכותהמ תרחמל
  .רצועה תורמל ,תולילב וליפא הקספ אל העונתה

 הבולוו בוחרב וזכור וטיגה תמקה ינפל םימי המכ
 ,םיאפור ןוגכ ,ופאטסיגה שאר י"ע וקסעוהש םידוהיה
 י"ע חרכוהש ימ) ואלקנרב ןעצרה ,םירלדנס ,םיטייח
 זכו (תרפוע םיאלוממה םיטוש םנעמל רצייל ופאטסיגה
 .םירחא תועוצקמ ילעב

 לע תימשר ורשיבש תועדוה ועיפוה סראמב 25 םויב

 םה םידוהיה. :ןוגכ ,םיקומינה ןתמ ךות וטיגה תמקה
 םיכלכולמ םה ,רוחשה קושב םיליעפ םה ,קיזמ םרוג

 -ףוס ורדגוה הינש העדומב ."הער תיתוברתה םתעפשהו
 תא עצבל דַציכ תוארוה ונתינו וטיגה תולובג ףוס
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 טארגדויה תושרל ורבעוי וטיגה ךותב םיתבה .הרבעהה

 הכ דע ויהש םיתבה .הריד רכש ןרובע הבגי רשא
 -ופה םיתבה ילעב וליאו ומרחוי -- ,םידוהי תולעבב

 ,ריעב םידוהיה י"ע ראשויש ידוהי שוכרב וצופי םיינל

 .היריעה ידיל רובעי "ףדוע,ה ידוהיה שוכרה רשאכ

 ,תועש 24-ל עבקנ -- הרבעהה עוציבל עבקנש דעומה

 תולובגל ץוחמ אצמייו הז דעומ דבכי אלש ימ לכו

 .תוומ שנוע וניד -- וטיגה

 רתומ : ןוגכ ,ואלומ אל םלועמש תוארוה ונתינ ןכ

 שוכר לש ג"ק 25 קר וטיגב םירוגמה םוקמל תחקל

 .תמיוסמה תרוקיבה תדוקנב בצייתהל בייח דחא לכו

 .סראמב 257ה לש הלילה לכ הכשמב העונתה ,ךפיהל

 ,םיסוסו תולגע םידוהי לצא ומרחוה ןמזמו ליאוה

 .שוכרה תרבעהל ירקיע "בכר, םידלי תולגע ושמיש

 שמתשהל תורשפא ילב) םבג לע תאז ושע טושפ םיבר

 םידוהיה לע הרסאש ,הדוקפל םאתהב תאזו תוכרדמב

 .(תוכרדמב ךלהל

 ינומה םורזל ולחה ,1942 סראמב 26-ה לש ורקובב

 םהינומהב ואציש םייראה ריעה יבשות יניעל םידוהי
 בכרומ היהש וטיגה לא ,רבעמה תכולהתב לכתסהל

 : תובוחרה תא ףיקה ןושארה עבורה .םיעבור השולשמ

 ,םיכומסה תובוחרהו ,הקסראלקש ,הקינרפוק .הבולאוו

 ; הקבולורוק ינפל דע בונויגל לש עטק ןכו

 בוחרה ,בונויגל לש ינשה דצב היה ינשה עבורה

 ; ה'ציביקצימ בוחר ,ול םיכומסהו הרקומ
 ףיקה .,"הקבונילמ, לחנה םע לבגש ,ישילשה עבורה

 ,ךיקסבינולוכ ,יקצאבולס ,ךיקצישוד'זד תובוחרה תא

 כ"חא היה והנשמל דחא עבורמש ,ןייוצי .הבוב'זייוו

 .םייניארקואו םיידוהי םירטוש י"ע השענש רבעמ

 תואטמיסהו סמנ גלשה וב ,ביבא םויב להנתה רבעמה

 תא םיבחוסה םידוהיה ילגרו ץוב ואלמנ וטיגה לש

 ,דחאו דחא לכ .םיכרבה דע תועקוש וטיגל םהילטלטמ
 םירכ :ולש "תולב,ה תא אשנ השאו שיא ,ףטו ןקז

 םיסוס רסוחמ .חבטמ ילכ ,םינורזמו תופס ,תואסכו

 םהיצפח תא הלהבב ועיסהו תולגעל םדא ינב ומתרנ

 .הלש הארמב הדירחמ הכולהת וז התיה .וטיגל

 תוקוניתו םינקזה ,םילוחה לרוגל הדרחה התיה הלודג

 רקובה ןמ ובבותסהש ,םינמרגהש מ"ע (רתסב) ורבעש

 תעשב םהב וריי אלו וניחבי אל ,הדלפ תודסק ישובח

 .רבעמה

 םישרק לש ההובג רדג ופקוהש םיידוהיה םיעבורב

 דולחה תא םישרקב ריתסהל הדוקפ םג הנתינ) ,לייתו

 היסולכואה תשיג עונמל ידכ ,(יראה דצל ואציש תונ

 דחוימ רתיהב ודייטצה ןכ םא אלא ,םהילא תירצונה

 ."ופוש,, תינמרגה הרטשמה תאמ
 התלגתנ םעה ינומה לש םתקוצמו םימיה וכרא אל

 היה םידוהיל בצקוהש חטשהש ,ררבתה .התרמוח לכב

 2000"כ קר וטיגל בצקוהש חטשב ורג השעמל) ידמ ןטק

 לכמ וזכורש ,םידוהיה 18000 לכ תא ליכהל ידכמ (שיא

 ישנא .תוחפשמ המכ דחא רדחל וסחדנ ןכ לעו ,ריעה
 קר) ,לכוא אללו הגופה אלל םידבוע "רדסה תוריש,

 קרמ לש ותקולח תא יממעה חבטמה שדיח תרחמל

 תודובעב םיקסעומהו םיריסאה ,םיטילפה ןעמל לילד
 ללגב תוטטקבו תונולחב רקיעב םילפטמ םה ,(תושק

 .ןתקולחו תורידל "תיקוח אל,, הסינכ
 .וטיגב גג-תרוק אלל םידוהי םג ורתונ רבד לש ופוסב

 .דחוש תרומת תובוט רתוי תוריד וקפוס םיעצמא ילעבל

 םהילע היהו ,גג תרוק אל הראשנ םעה תלדש דועב

 .הרירב תילב .םינגו תורכיכב ,םימשה תפיכ תחת ןולל

 תוילעב ,םינסחמב ,תסנכ יתבב םג הסחמ םישנא וספת

 רמשנ אל הרבעהה דעומש ,ררבתה ךכ-רחא ,'וכו גג

 ,שארמ בצקומה ןמ רתוי םיימוי ךשמנ אוה .תונדפקב
 בוזעל ורהימ אלש םינלופה .תוומ שנועב םויאה תורמל

 -לשה י"ע ורהזוה ,וטיגה חטשב םיאצמנה םהיתב תא

 תועבונה תואצותה לכ לע םידוהיל ובשחיי יכ תונוט

 .ךכמ

 -חא םיירא םילוחו םינמרג ואפירש ,םיאפור המכ קר

 :הלא ויה .וטיגל ץוחמ ררוגתהל תוכז ולביק ,םיר

 ר"ד ,רמאה ר"'ד ,םייניש יאנכט -- ויחאו דירפטוג רד

 ותיבב ורג םלוכ .ווארגנוי ר"ד ,שירפ .ב ר"ד ,רנוול

 דירפטוג םיחאה קר םייחב וראשנ) .דירפטוג ר"ד לש

 כ"חא תמ ווַארגנוי ר"ד .םהמ דחא לש ותבו ,ותשאו
 וחלש םירחאה םיאפורה תשולש וליאו סופיט תלהממ

 .(םשפנב די

 -יארקואה תרזעב םינמרגה וליחתה סרמב 28 םויב

 םידוהי ירחא םיקדקודמ םישופיחו תרוקיב ךורעל םינ
 ורתתסהש םידוהי 60-כ וספתנ םהב ,יראה דצב ורתונש

 .וטיגה םוחתל ץוחמ

 .םישדח הדובע יקוח ףקותל וסנכנ וטיגה תמקה םע

 דרשמב בצייתהל בייח ,הנש 12 ול ואלמש ידוהי לכ

 םשריהל ידכ ,(םידוהי ליבשב הקלחמ) ינמרגה הדובעה

 הדובע יניינע השעמל ורדסוה וישכע דע) הדובע חוככ
 תודובע לועמ .(טארגדויה לש הדובעה תקלחמ י'ע

 ילעבו האלמ הקוסעת ילעב םיררחושמ ויה תוירוביצ

 ,םיאפור ;םינמרגהו טארנדויה ליבשב ודבעש ,הכאלמ
 ובייוח םייאמצע הכאלמ ילעבו םייניש יאפור ,םיחקור

 םישנא יפלא .תוירוביצ תודובעב עובשב םעפ דובעל

 -על ומויב םוי ידמ םיאצוי ויה ,וטיגל ץוחמ וקסעוהש

 ,םייראה הדובעל םהירבח חוקיפב ,תוצובקב ,םתדוב

 דטוש לש תורמשמ םידקפומ ויה םהילעש םירעש ךרד

 .םיידוהיו םייניארקוא םיר

 -טמ יתש םינמרגה וגישה וטיגה תמקהבש קפס ןיא

 ,םידירחמ םיאנתב וזכור םידוהי לש םיבר םיפלא :תור

 סופיטה תפיגמ ללגב תינומה התומתל ומרג רשא

 בצמ .תיפוס םהמ ללשנו רקפוה םשוכרש דועב ,בערהו

 תוידוהי תורידל וצרפש .םיבנגו םידדוש י"ע לצונ הז
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 -- תינש .תונולחו תותלד תוברל ,לכה ןהמ ואיצוהו
 ,וב ויחי וב ואלכנש םידוהיהש ידכ אל םקוה וטיגה
 -שהה תכאלמב םיחצרמה לע לקיש זוכיר םוקמכ אלא
 -חהש הלודגה "היצקא,ה החיכוה תאז .םהלש הדמ

 .ותמקה רחאל םירופס םימי וטיגב הללוח

 תיבב םירומש ליל היה ,סראמב 207ה ,תבש ליל

 הלילה לכ ךשמב וכרע םידיקפ תורשע. טארנדויה

 ברקב הרומח הגאצל םרגש רבד ,םידוהי לש תומישר

 םינמרגהש ,העדה החוור ;:דחפב םייורשה םידוהיה
 תכירעש ,ורבסש םג ויה .השדח "היצקא, | םיננכתמ

 ידיקפש ורבסש שיו ,וטיגל הרבעה םע הרושק תומישרה

 לש תומש איצמהל ופאטסיגה י"ע ועבתנ טארנדויה
 םינצבקה לש םג ,העובק הדובעב םיקוסע םניאש םידוהי

 ,הלא לכ םע דחי ,תיזחב הדובעל ושרוגיש ,דידיטשופו

 תויאופר תודועת לע ךמתסהב הדובעה ןמ וקמחתהש
 -מל ולדתשה ,םילהבנו םיגאדומ וכלהתה וללה ,דחושו

 דרשמ גהנ וב ,ןמזה רבע יכ .אוושל םלוא ,הדובע אוצ

 דחא לכ, .םישדח םידבוע רשאל ינמרגה הדובעה

 תוומה ךאלמו וראווצ לע תחנומ הדח ברחש שיגרמ
 -תייצקא לע תועומשה תעפשהב הארנכ ."ריעב ךלהתמ
 ,הציבמד די לע ץיליימב ,("גנולדיזסיוא,) שוריגה

 .עצבתהל דמועה "שוריג,,ה לע הימולוק ידוהי םג ורביד

 -וכתמ ופושו ופאטסגה ישנאש םירורב םינמיס ורסח אל
 -קא,, -- הדמשהה תליעפל וארק ךכ) "הנותח,,ל םיננ

 ישנא ועדי וטיגל הרבעהה םויב םוקמ לכמ .("היצ

 עצבתהל דמועה שוריגה לע רוריבב רבכ טארנדויה

 םא םהל רורב היה אלש אלא ,רתויב םיבורקה םימיב

 לע ףא וא ,דבלב לטב יכלוה לע הלח שוריגה תריזג
 ("*.םידבועה

 \'(לבב הדמשה הנהחמל חולשמה

 לכ רקובב ורצענ ,חספיברעב .לירפאב 1 םויב רבכ

 וזכורו םתדובע תומוקמל ליגרכ םיאצויה םילעופה
 .תרוקיב תדעו ינפל םש ודמעוהו ,הקינרפוק בוחרב

 יתלבכ ומשרנ ,תינלוח תוזח ילעבו םישישק ,שיא 100"כ
 תורדשבש ןיטקרסקל דימ ורבעוהו הדובעל םירשכ

 -וחרב .הדובעל וחלשנו וכוה ראשה .י'צשונלוו (היעלא)
 הזחא הלהב תריואו טקש"יא םויה לכ ררש ריעה תוב
 .וטיגה יבשותב

 קתונ ,חספ לש ינש םויב ,לירפאב 3 ,ישש םויב
 ורגסנ ןכ ,ןוציחה םלועה ןמ 1 רפסמ ידוהיה עבורה

 ו

 'מע ,רגנוא ; 51-42 'מע ,רדיינ לש םהיתונורכז (""
 -רבהנייו ; 64--63 'מע ,רצינש ;14 'מע ,רדפ :1
 ,6-5 'מע ,רדואש לש םהיתויודע ןכו ;8--6 'מע ,רקאה
 ,ןרטש ,ןייטשנלוו רד ,ץיברוה ,קינרובקיל ,גינה ,רבאהנטסרג
 .רדפ"טכה הנשוש ןכו ,ןמרבאה

 -עשה .דודיבו הרימש יכרוצל ישילשהו ינשה םיעבורה

 ישנאו םייניארקוא םירטוש ףקוה עבורהו ולעננ םיר
 רשא ,ופושהו ופאטסיגה ישנא ורדח וטיגה ךותל .ס"ס
 אלל םהיבשוי תא תובוחרל וררגו םיתבה ךות לא וצרפ
 דוטימ ךותמ ואצוה הצחמל םימורע םישנא םג .הנחבה
 רפסה תיבב וזכור םלוכו םידליו םישנ ,םירבג -- םהית

 ךותמ .םהיתוטימ ךותב םוקמב וב ורונ םילוח .רחסמל

 -חוהש םיריעצ םישנא ורחבנ רפסה"תיבב זכורש ןומהה
 .דחוימ םלואב וקז

 אשמ תונורקל שיא ינומה וסמעוה םימי 3 רובעכ
 תפסותבו ,(שיא 140--10)) םיארונ תופיפצ יאנתב
 ."עודי יתלב ןוויכל, וחלשנ ןוזמו םימ אלל ןכו ,תויווג
 ,ץ'זלבל הימולוק ידוהי לש ןושארה חולשמה היה הז

 -נרבוג-לרנגה לש וחטש לע ןושארה הדמשהה הנחמ

 ףוסב רבכו ותיינבב לחוה 1941 רבוטקוא ףוסב) טנמ
 .("הלועפל,, ןכומ היה 1942 ראורבפ

 ,לירפאב 4 תבשב ,תרחמל ונשינו ורזח תוזחמה םתוא
 .ינשה עבורב ,חספ מ"הוחד 'א

 ןאכ םינמרגה ותיצה םיאובחמהמ םידוהי איצוהל ידכ
 םישנא ואבוה גלשבו רוקב .עבורה לש לודג קלח
 ירחאו :הרקומ בוחרב זוכירה םוקמל הצחמל םימורע

 תונורקל תורישי םשמ ואבוה םינוש תולמעתה יליגרת
 לש "היצקא,ה תונברק םג ופרוצ הז חולשמל .אשמ
 .ןושארה עבורה

 התיה ,ירצונה אחספה גח לש ןושאר םוי ,'א םויב
 תא ולצינ םידוהי הברה ."היצקא,ה לוהינב הקספה
 ינשו ןושארה םיעבורל םוי ותואב ורבעו וזה הקספהה
 ."היצקא,ה הדקפ רבכ םתואש

 ורות עיגה ,ירצונה אחספה גח לש ינש םוי ,'ב םויב
 .ישילשה עבורה לש

 רתוי דוע ,םימד עצבמב םינמרגה וחתפ גחה תורמל

 הארנכ .ינשהו ןושארה םיעבורה ינשב רשאמ ירזכא
 -וי םישנאה ורתתסה ישילשה עבורבש ,הדבועה ללגב

 47ו 3 ימיב "היצקא,ה תונויסנ לע ךמתסהב ,בוט רת
 .לירפאב
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 אוצמל ידכ הדימה לע רתי חורטל וצר אל םינמרגה

 רבת תצצפ תיב לכל וכילשה ןכלו ,םירתתסמ םידוהי

 ,תובהלב הזה עבורה לכ דמע תוקד רפסמ ךותו הרע

 וספתנ ,שאהמ טלמיהל וסינ םידוהיהש םירקמ ויה

 ,ןאמסייוו ופאטסיגה שיא השע ךכ .שאה ךותל וכלשוהו

 היאר דע לש וסיג תא שאה ךותל וידי ומב קרז רשא

 -דייל לש ותשא םג הפתתשה וז היצקאב ,בגא) סלטא

 אל ווטצנ שא יבכמ רשאכ ,ופרשנ םיתב הברה .(ץיר
 ובקע ,הריעה גחה םויב ואבש םירצונ יפלא .ברעתהל

 וללוחתהש םימיאה תוזחמ רחא דיאל החמש תשוחתב
 .רעובה וטיגב

 וצפקש ,םישנא לש תויווג תובוחרב וארנ תרחמל

 יתבב ,םיפתרמב .םינמרגה ידי-לע ורונו תובהלה ךותמ

 תויווג תואמ ואצמנ םירחא אובחמ תומוקמו שומיש
 .תומחופמ

 -טושה הנושארה םעפב ולעפוה ל''נה "תויצקא,,ה לכב
 .םיידוהיה םיר

 5000 ץ'זלב ינשבכל "ושרוג, הב ."היצקא,ה ירחא

 ,םייח ופרשנ 867ו היריב וגרהנ שיא 250 ,םידוהי

 רבקב םהיתמ תא רובקל םיימוי ךשמב םידוהיה וחרכוה
 .םיחא

 ידוהי לע םימד תרעס הרבע תחא הנועבו תעב

 ידוהי לש םבור בור ופסינ הלודג "היצקא,ב ; ןיטאינש

 דעו הציליישובונל דע ןיטאינשמ) הביבסהו ריעה

 ("*.בוטולבאזו ץי'זד'זווג

 .בונולבאיבו ןיטסיפב "היצקא,ה התיה לירפאב 8זב

 "היצקא,ב .יטוקב (חספ לש ןורחא) לירפאב 10זב

 -נהב הימולוקמ ופאטסיגה ישנא ופתתשה וז הנורחא

 רוה םיחצרמה לש םתופתתשהבו ץירדייל לש ותגה

 תרטשמ ליעפ קלח וחקל םימדה עצבמב .רלמשו טרב

 ינומה ןכו ,הביבסה לכמ תיניארקוא הרטשמו לובגה

 כ"כ ,ותצוה םיידוהי תובוחר .םייניארקוא םיבדנתמ
 9507כ ופסינ "היצקא,ב .תושרדמ יתבו תסנכ יתב

 .םוקמב ופרשנו ופסינ וא הימולוקל ולבוהש ,תונברק

 לש םתופתתשהב "היצקא,ה המייקתה ץי'זד'זווגב

 תא ותיצה םה .לירפאב 13 םויב ,הימולוקמ ופוש ישנא

 --66 'מע ,רצינש ; 16--14 'מע ,רדפ לש םהיתונורכז ("
 לש םהיתויודע ןכו ; 9--8 'מע ,רקאה-רבהנייו ; 79--70 5

 ,ןמרבאה ,10 'מע ,ץיברוה ,4 'מע ,קינרובקיל ,6 'מע ,רדואש

 --158 'מע "ךוב רוכזי רעוועטיק. ,ןזור ,רבאהנטסרג ,רגניז

 .דועו 3

 רצינש לש ויתונורכז ,10 'מע םש ,רקאה--רבאהנייו (%
 יטוקב םישנא רפסמ ,134--238 'מע םש ,בוטולבאז רפס ןכו

 .הימולוקל תוומה תדעצב ודעצי אלש דבלבו םמצע תא וליערה

 אוה .ןאקצימ חצרמה היה בונ'זורב םיירזכאה םירטושה רחא

 ג'ק התמכ תריסמ ללגב ףראש הרומח תא הלילה לכ הניע

 ומצע תעד לע ורסמ כ"חאו ,תימוקמה הנחטב הניחטל סרית

 .חצרנ םש ,הימולוקב יפאטסיגה ידיל

 .םידוהי 1000-כ ץ'זלב הדמשהה הנחמל "ושריג,ו וטיגה
 .שיא 1500-כ וראשנ םוקמב

 :זוחמה ידוהי םיבייח ויה תונוטלשה תדוקפ יפל

 אצמיהל .בונא'זור ,ןיטסיפ ,בוטולבאז ,בוסוק ,בוטיק
 םיאצויכ .הימולוק וטיגב 1942 לירפאב 24 םוי דע

 לש םילעופ קר ויה ,םוקמב ראשהל ושרוהש ,ללכה ןמ

 ותאשרה יפ-לע ,המחלמה לוהינ ןעמל םיינויח םילעפמ

 ינמרגה הדובעה דרשמ לע הנוממה לש תדחוימה
 בוסוקב וראשנ ,ךכל ףסונ .בוקפר ררוצה -- בוסוקב

 דפורה בונכורב ריעה שאר לש תשרופמה ותשקב י"פע
 -רד תלילסל םיידוהי םילעופ תצובק ןכו ,ןעשהו םיא

 ינמרגה לובגה רמשמ ריאשה ןכ .(תוחפשמ 20"כ) םיכ

 םלג ירמוח ינפסא לע ףסונ ,תוידוהי תוחפשמ 25זכ

 (55,(ףראש תחפשמ)

 לש ןעטמ םע םצפח זוחמל ועיגה בוטולבאז ידוהי

 ותחנוה ףאו תורורצה לכמ ודדשנ ןאכ ךא ,ג'ק 5

 םיידיב וטיגה ירעשל ועיגה ךכו .תוירזכא תוכמ םהילע

 .תוקיר

 -חל ידכ םיניארקוא יפלא ופסאתה לירפאב 24 םויב

 ןכ .הימולוק וטיגל בוסוקמ םידוהיה 700 שוריגב תוז
 .םירחא תומוקממ םידוהיה םוי ותואב ושרוג

 םיניארקואה ורדח ,םידוהיה לש םשוריג ירחא דימ
 וראשנש םידוהיה .םודדשו םיבוזע םיידוהי םיתבל

 םיררוצה לש םדסחל םינותנ ויה םהירוגמ תומוקמב

 .םיניארקואה םירטושה הנושארבו שארבו ,םיימוקמה
 .ודדשנ םהיתבו ךכל ודעונש םיתב רפסמב וזכור םה

 -והיהש תורוחס ינימ לכ בונ'זורב ולגתנ וז תונמדזהב

 -מנו םינסחמב וזכור םיטיהרהו תורוחסה .וריתסה םיד

 ורבעוה ,ןכ ומכ ;םיניארקואל םילוז םיריחמב ורכ
 .םיניארקואה לש םתולעבל קסע יתב

 1942 יאמב 1-ב זכרתהל םידיהיה וצלאנ בוסוקב
 .וטיגב

 תמייוסמ העיגר האב הלא העווז תוערואמ ירחא
 הרהמב ואלמתנ תושוטנה תורידה .הימולוק וטיגב

 לכ רסוחב ועיגה םה .הדשה ירעמ ועיגהש םידוהי
 וסחדנ םבור .הלא םיתבב גג-תרוק ואצמ םיטעמ קרו

 רשא םיתבה לש גג תוילעבו תסנכ יתבב תופיפצב

 יצפחו םפסכ ."היצקא,ה ןמזב םינמרגה י"ע ותצוה
 -פא לכ ןיאבו ,םהמ וחקלנ הלא םילוג לש םירחא ךרע

 םע דימ די יטשופל וכפה ,םמחל תא חיוורהל תורש

 ויח "םיקיתו,ה וטיגה יבשות םג ךא .וטיגל םעיגה

 ןוזמ ג"ק 2--1 תחרבה רשאכ ,הלדגו תכלוה הקוצמב

 .םייח תנכסב הכורכ התיה וטיגה ירעש ךרד

 בער תתימ

 םג הרהמב הטשפתהו בערה תפיגמ הכלה םייתניב
 .תימוקמה היסולכואה ברקב

 םידממב בער וטיגב רורשל לחה חספ"תייצקא רחא
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 לע רסאנ ןכש ,תיב לכל טעמכ עיגה אוה .םיינתמיא

 -שפאהו וטיגל ןוזמ לש והשלכ יאלמ איבהל םידוהיה

 .רתויו רתוי ומצמטצה והשמ תונקל תויור
 םישנאהש ךכל בערה תקוצמ העיגה ,1942 ינויב

 "בש תודוהל שי ,תאז םע .הליכאל דפרס לשבל ולחה

 :הכלהכ טארנדויה לש חבטמה לעפ הפוקתה התוא
 ןוזמה תונמ תא קלחל אל -- הטלחהה תוכזבש ןכתיי
 ןוזמה קלוח ,שיא עיבשהל אלו םיסיטרכה יפל תומועזה
 ונהנ ונממ רשא ,"תידדהה הרזעה, לש חבטמל רשי

 רקובה תועשב רותב ודמע םוי ידמ .םיבר הכ התע
 מ"ע "תידדהה הרזעה, תוחוקל לש תוכורא תורוש

 .הטיח יניערגמ יושע ,(קתוממ אל) רוחש הפק לבקל

 תופצר וקריפ ןכו תונולחו תותלד ורקע ריעה יינע

 .הייתש תצק םמחלו שא ריעבהל מ"ע הליפת יתבב

 רחסמב וקסעש םיטעומ םידימא םישנא קר ורתונ
 לש ןהיתורישמ תונהיל םמצעל תושרהל ולכי רשא

 .וטיגב ויהש תויטרפ תודעסמ 3
 50% .םויל םוימ וטיגב בערה רימחהו ךלה תאז םע

 לכ אלל 30% הז ךותב .בער ולבס וטיגה יבשותמ

 .בעררתתיממ לצניהל הוקת
 תימוקמה היסולכואה ךותב םינושארה בערה תונברק

 בערדיזמ ויה הליחת .1942 ילוי שדוחב עיפוהל ולחה
 ןטבה ,םינפב תוחיפנ העיפוה ינשה בלשב ;םיזרמ
 -תמ ויה םישנאה .םיחותפ םיעצפ וסוכ םהילגרו החפת

 ,תוחופנ םהילגרשכ ,בוחרב שממ םילפונו םיטטומ

 םילמלממ הליחתב ,תורופא םינפה ,תועוב תוסוכמ

 ,תוננחתמ םייניעה קר ןכ ירחא ,םחל תסורפל הניחת
 .םתמשנ תא וחפנו ולפנ ,וערכ ףוסבלו

 ףוסבלש דע ולשמ תוגאדו תורצ סומע היה דחא לכ
 לע וא ,בוחרב םיססוגה ינפ לע רובעל םישנאה ולחה
 .תושידאב תורשעל תובוחרב תועורשה תויווגה ינפ

 לע תידוהיה הרטשמל תועדוה תורשע ורסמנ םוי םוי

 שיבכה ךרואל םילמומ ויה בערה יללח .בער תותימ

 ."רמשמה רדח, דיזלע םגו ישילשה עבורב

 ונראמוקמ יברה ,רתיה ןיב ,ונמנ בערה תונברק לע
 .עשוהי ונב םע ילוסמ ברה ןכו

 ויהו םהילגר לע ךלהל םחוכב דוע היהש הלאל םג

 ,םימח םימ וא לישבת ףכ שקבל םיחתפה לע םירזחמ
 םיחתפה לע ורזיח םידלי .םהל רוזעל המב היה אל

 תצק םויה דוע ונת, :השקב םהיפבו ,ילכב םידייוצמ
 ."דוע היחא אל רחמ יכ לכוא

 -שקב הכורכ התיה וטיגה לא ןוזמה יכרצימ תקפסא
 ואציש הלא קר איבהל ולכי וטיגל לכוא .םימוצע םיי

 דבג תא תאצל היה רוסא םירחאל .הדובעל םוי םוי
 רדח רבעמ ןוישרב ודייטצה ןכ םא אלא ,וטיגה תול

 רבכ םא .דבלב םירופס םישנאל קלוח רשא ,ימעפ

 -ימשל היפיצ תרומת חמק ג'ק 1 תונקל והשימ חילצה

 ןתינ אל ירה ,שדח ןידס תרומת הטיח ג"ק 2 וא ,חכ

 רופיח םיכרוע ויה וירעשב ןכש ,וטיגה לא תאז איבהל

 ךכב .ץוחב הדובעהמ רזוחה לכ לצא םיישיא םיש

 -והיה "רדסה תוריש,, ןכו תיניארקואה היצילימה הקסע

 .חירבמה רסאנ םג םימעפל ,ןוזמה םרחוה םישופיחב .יד
 וב תוומ שנועל יופצ היה ,רשב תחרבהב ספתנש ימ

 ריגל ותרבעה התיה ,ןוזמב שובל ףילחהש ימ .םוקמב
 םימוכס ומליש םיחירבמה .תושפנ תנכסב הכורכ וט

 תומכ ריבעהל םמצעל חיטבהל ידכ ,דחושכ םילודג
 םיטעמ אל םירקמ ויה .רתויב המועז ולו םיכרצמ

 תיינק תעשב "םירא,ה לצא וספתנ רשא םידוהיש

 תינמרגה הירמרדנא'זל וחקלנ וא םוקמב ורונ ,ןוזמ

 ןכ םא אלא ררחתשהל דוע וחילצה אל םשמ ,(ופוש)

 .רכינ ףסכ םוכס םדיב היה
 ןוגכ םיחבטימ ונגרוא םימייוסמ הדובע תומוקמב

 תסמ") םלגה ירמוח לעפמב ייקספוקסיב לש לעפמב

 -ל שדח לעפמ) הלטשגאלשמואבו ,(5/01/0+185פוגתש

 םינמרגה .(וטיגה לובגב םקוהש םיידוהי הכאלמ יתב

 תנמ לבקי דבוע-ידוהי יכ העומש םימיה םתואב וציפה
 לש הדובעה תגולפב .םינלופה לש וזל הווש ןוזמ

 וניא דבועש ימ, :המסיסח התיה העודי ךאברלאה

 ."םניח םחל לכוא

 ריגה ךותב ,םינפב היה ידוהיה רוביצה תיברמ ,םרב
 לכ התיה אלו ,םינקזהו םידליה ,םישנה ויה םשו ,וט

 ,בערה תתימ תנכסמ םליצהלו הלאל רוזעל תורשפא
 -יטה תפיגמ ריצקמ רתוי לודג םימד ריצק הרצק רשא
 יתמ תרובק תא ןגראל קר היה לוכי טארנדויה .סופ
 .םויב תונברק 50--307ל דע עיגה םרפסמש ,בערה

 העיגהש דע ,םימי ךשמב םימעפל וראשוה תויווגה
 ףדנ יוטיח ירמוח חירש סוסל המותרה םיתמה תלגע

 -עתבו תוורואב ,םינגב םתוא הפסאו םיקחרמל הנממ

 תיבב םיחא ירבקל םליבוהל ידכ ,תובוחרה ךרואל תול

 .ידוהיה ןימלעה
 ךיא קודבל ידכ ופאטסיגה ישנא ואב םויזםוי טעמכ

 תויהל תוביסה לכ םהל ויהו ,"בערה עצבמ, םדקתמ

 יוק יפל ולהנתה םירבדה ןכש ,ויתואצותמ םיצורמ
 .הדמשהה יננכתמ לש ןונכיתה

 -בתה בצמש םיענועמ םיינמרגה תונוטלשה ויה ןכ
 לככ התומתל םורגיו רתויב עורגה היהי וטיגב האור
 יאופרה תורישה .היסולכואה ברקב הלודג רתויש

 ידכ םיקיפסמ םיעצמאב דייוצמ היה אל וטיגב ןגרואש

 םיישונא-יתלבה םיאנתב ,תופיגמו תולחמב קבאיהל

 אפורה .(תידוהיה היסולכואה לש התמשאב אלש) וטיגב

 םיריידה תובורמו תורצה תורידהש חיגשהל היה בייח
 -סחו הבוט תייופכ המישמ תאז התיה .ןנויקנב הנרמשית

 ,תופיפצח םימּויאה רּוידה יאנת .חילצהל םייוכיס תר
 -רקל ויה ,דוריה יראטינאסה בצמה ,ךרפה תדובע ,בערה
 .תונוש תופיגמלו תולחמל הירופ עק

 ופסינ וטיגה תמקה ינפל) םיאפור 20-כ ויה וטיגב
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 ,(ןהכ ר"דו ןייטשנקנופ ר"ד ,ףראש ר"ד "תויצקא,ב
 -נדויה לש וגיצנ היהש ,רגייצ ןאילוי ר"ד : םה הלאו

 דוד ר"ד .אטורייס ר"ד ,וטיגב האורבת יניינעל טאר

 ,רללאש הינאמ ר"ד ,רגלאווכאנ השמ ר"ד ,ןמרסאו

 רחא הפסינ) ןמזואה ר"ד ,(םייניע אפור) פאר ריד

 : םיגולוטמוטסה ןכו ,ףראש הננא ר"ד ,(היצקאב ךכ
 -קורה ףוסבלו ,רבליז הרוד ,רוטנאק הרוד .גרבלזיו

 תפוקתב) ןמרביל קירנה ,ןמזואה ,לונק גוזה :םיח

 ,(לער תריכמ תמשאב חצרנו רסאנ אוה "תויצקא,ה

 .("תויצקא,ב ךכדרחא ופסינ) רלזיירק ,טואהנרב

 םייקל םיידוהיה םיאפורה לע רסאנ םינמרגה תארוהב
 ינפלש הפוקתב דוע תיראה היסולכואה םע רשק לכ

 .ומויק ןמזבו וטיגה תמקה

 לש יתמוק"ודה ןיינבב םקמתה וטיגב םילוחה תיב

 םילוחה תיבש רחאל שריה ןורב ש"ע םימותיהיתיב

 -נמה דבלמ .תידוהיה היסולכואה שומישל רבע ידוהיה

 ,רגייצ ר"ד ,(תוטימ 25) הזה םילוחה תיב לש לה

 ר"ד ,גרבנזור ר"ד ,סורג ר"ד :םיאפורה וב ודבע

 אפור דועו ןייטשנלאוו ר"ד ,רגלאווכאנ ר"ד ,ןמרקוצ

 ץ"כ 'בג לש התושארב תויחא המכ ודמע םדיצל .דחא
 .שפנבו בלב הדובעל הרסמתהש ,(ץ"כ ר"ד לש ותשא)

 ,תורוניצ ךרד םימ תקפסא התיה אל םילוחה"תיבב

 היה ןכו ,הסבכמ אלו ,םהשלכ יוטיח ינקתמ ויה אלו

 ילכ .יליריטס רמוחו תושובחתב ,ןובסב רומח רוסחמ

 -המ טארנדויהמ ולבקתנ םילוח ליבשב םינבלו הטימ

 םיאפורה ."םישוריג,ה תונברק ירחא הראשנש השורי

 -תיב תקזחה .הדובעל םיקולח תיבה ןמ איבהל וגאד

 ץוחמ ונקינ תופורת .הרוסא התיה וטיגב תחקרמ

 -ןבו'צ 'בג רגייצ ר"ד לש ותסיג ךכב הקסעו וטיגל

 .ןאמרפפוק
 םיחותינל רדח ידוהי ח"יבב ללכב אצמנב היה אל

 רוקז ויהש םידוהי ייח ליצהל תורשפא לכ התיה אלו

 .םיפוחד םיחותינל םיק

 םילוחה תא דדובל היה רשפא יא ,הלא תוביסנב

 ותמ הנממש ,תורהבה סופיט ןוגכ תוקבדימ תולחמב

 סופיטב ןכו ,ףארגנוי ר"ד םג הארנה יפכו פאר ריד
 דומה הסחמ יתב .וטיגב החיכש העפות היהש ,םייעמ

 דחאב .תוקבדימ תולחמ תצפהל רוקמ ושמיש םיינ

 םילוח ובכש ובש םוקמ ,םילוח"תיבב םילוחה ירדחמ

 וטיגב .סופיָטה תלחמב םידושחה םג וקזחוה ,םוח םע

 תולחממ התומתה לש רעושמ ןדמוא עובקל השק היה

 'מע ,רדפ ,10 'מע ,רקאה -- רבהנייו לש םהיתונירכז ("
 ,7 'מע ,רדואש תודע ןכו ,1945 ראוניב 2-מ ובתכמ ןכו ,6
 ,רגה ,רבאהנטסרג ,4 'מע ,דלפטראב ,9 ,7 ,6 'מע ,רדיינ

 .ןייטשנלוו ר"ד .ןרטש .13 'מע
 'מע ,בע ,רדיינ ,םש .רגה ,םש ,רקאה -- רבהנייוו ("
 .71 'מע םש ,רגנוא 8

 תביס העדונ אל םתיבב ותמש הלא לע ןכש .,תוקבדימ

 .םתומ

 תוקירז -- הבוח ךרד -- ושענ 1942 ילוי שדוחב

 תמתוחב ןץיוצ רבדהו תורהבה סופיט דגנ ןוסיח

 614682766 1ט67) םידוהיה לש תוהזה תדועתב

 .וטיגב ןתינש ידיחיה העינמה יעצמא היה הזו ("ט6מ
 לכה ושע ותוחאו ץיברוה קטומ ,טארנדויה שאר

 הבג אלש ,םילוחה תיב לש םיכרצה תא קפסל ידכ
 .זופשיאה דעב םולשת םוש

 תולחמל תיביטימירפ האפרמ וטיגב הלהנתה ןכ

 ,םנמא .תודלוילו םישנ תולחמל ,רוע תולחמ ,תוימינפ

 ירסח ךא ,האפרמב םירקבמה ןמ םימולשת ובגינ

 םירוטפ ויה טארנדויהמ רושיא ואיבהש םיעצמאה

 .םולשתמ

 לכ הקספוה ,רבוטקואב תופוכתה "תויצקא,,ה ירחא

 (** םילוח"תיבב הדובעה

 ופכת אל ,חספ לש "היצקא,ה ירחא םייוסמ ןמז

 יכ ,רבסוה םידוהילו וטיגב ינומה חצר לש םירקמ

 -ומ םידוהיה ויה ךכל-יא .תמוי -- דבוע וניאש ימ קר
 -סכב ורובע םלשל ףאו .הדובע םוקמ לכל תאצל םינכ

 .םירחא ךרע יצפחב וא םידגבב ,ןורחאה םפ
 דובק זוכיר תומוקמב תוצובקב ופסאתה םילעופה

 תודובעל םילעופ וחלשנ ןכ .הדובעל ולבוה םשמ ,םיע

 יוקינל :םינמרגה לש םיימויה םיכרצה יפל ,תוירקמ
 ,תבכרה ןעטימ תסמעהו הקירפל ,םילוח יתב ,תובוחר

 רוסחמ לש םירקמב -- םג םימעפלו ,םישיבכ תלילסל

 דחרמל תולגע יבג לע םידבכ תואשמ תרירגל ,םיסוסב

 ,םיעוצפ םהיתבל םישנאה ורזח םיתעל .םילודג םיק

 .תומצעב םירבש םע

 -מע םה .היופכ הדובעל עיפוהל ווטצנ םירמומה םג

 אל םידוהיה .טארנדויה לש חבטמה ינפל רותב וד

 .םידוהיל ורכנתה םהש יפ-לע"ףא ,םהל  ורכנתה

 -הו םהלש םידידי ,םירמכהש ופיצו וטיגב ובשייתה
 םלוא .םרובעב ולדתשיו םהל ורזעי םייראה םיבורק

 .םתקוצמ תעשב ףרוע םהל ונפ םלוכ

 תודובעל םישנאה תדידנ הלחה 1942 יאמ שדוחב

 גישהלו ןיפילח רחס להנל היה רשפא םש ,וטיגל ץוחמ
 .('וכו םימולהי ,בהז) ךרע ירבד תרומת ןוזמ

 ימ .תוומל םיכחמו וטיגב םיבשוי הדובע ירסוחמ

 ףילחמ וא םתוא רכומ םיצפח ותושרב דוע ול שיש

 תרומת -- הטיח יניערג ג"ק 12 :ןוגכ ,ןוזמ תרומת

 2 - היווש ,השדח רכ תיפיצ ;השדח רבג תפילח

 ג'ק 4 -- בוט בצמב רמצ תלמש ,המדא-יחופת ג'ק

 היה .הריכמל רבד ודיב ראשנ אלש ימ .הטיח יניערג

 ("*.בער תתימל יופצ

 הביבסהו תיראה היסולכואה תא הקתינ וטיגה תמקה

 םיחמומ םהיניבו םיידוהי הכאלמ ילעב לש םהיתורישמ

 םינש הזמ היה הימולוקב הכאלמה ףנע) ןיטינומ ילעב



 הימולוק רפס 206

 (16160) וקפה ריעה שאר ןגס .(םידוהיה ידיב תובר
 -אלמ זכרמ םקוי יכ םיינמרגה תונוטלשה לצא לדתשה

 .םנמאו .הכאלמה תועוצקמ לכ םיגצוימ ויהי ובש ,הכ
 שחח") "ןיפוליח זכרמ, םקוה טארנדויה תכימתב

 וטיגה םע לבגש םוקמב ,יראה דצב (886
 ילעב םהיניבו הכאלמה יתב ידבוע .(הבולאו בוחרב)
 ,םינעש ,םירלדנס ,םיטייח :רתויב םילועמה עוצקמ

 ודייוצ "וכו הנידע הקינכמל םיחמומ ,םירגסמ ,םירגנ

 -ליש אל םינמרגהש תורמל .תודחוימ רבעמ תודועתב

 שוקיב היה ,הז לעפמב ודבעש םידבועל המואמ ומ
 ךרדב גישהל תורשפאה ללגב הלא הדובע תומוקמל לודג
 םע רשק היה ןיפוליחה זכרמ ידבועל ,םנמאו .ןוזמ וז
 .ןוזמ יכרצמ גישהל םהל רשפאתנו הביבסה ירכיא

 תיקוח יתלב הקפסא לש םיזוחא 70--60"ש ןייצל יואר
 -כואה םע םיסחי ורשקנ ןכ .וז הדוקנ ךרד הרבע וטיגל

 לש הרקמב םידוהי תלצה יניינעב תירצונה היסול

 -ינש השמ ודמע לעפמה שארב ."תויצקא, תונשיה
 ,ואלקנרבו ןוורפ גרבצאש םירפא ,(ר"וי) ןעש ,רגרב

 קלוח םיכרצמהמ לודג קלחו חבטמ רדוס םוקמב .ןעצר
 .וטיגב םירחא םיכרצנו םידליה ןיב

 הייפכ תדובע לש הבוחהמ םידוהי ררחשל המגמב

 -רהל לעפמה תלהנה הלדתשה ,םיעורג רתוי םיאנתב

 םידבוע ולבקתנ תונעבוכה תקלחמב יכ ,עודי .וביח

 ינב ןכו ,ותשאו רש לשיפ ,ותשאו רלגנא : הלא םיפסונ

 ..רבאהנטסרג גוזה

 ןאכ .אלמ לוצינ הכאלמה זכרמ תא ולצינ םינמרגה
 ינמוא ,רתויב םיבוטה תורפותהו םיטייחה תא ואצמ

 ורסמ םהידילש ,הכאלמה ילעב ראש לכו המקירה
 .הטורפ םלשל ילב םהיתונמזה תא

 םיינמרגה תונוטלשה יכ ,הז םוקמב ריכזהל יוארה ןמ

 תיללכ הדמשה ןיד רזגנ םידוהיה לעש רוריבב םעדיב

 -לופ םירגנל תיעוצקמ הרשכה תדיחי הימולוקב ומיקה

 : םייניארקואו םיינ

 ( 1ת167ת616116 16" 01516

 \מ+% 1וגס 0/11160ת810, זמ( 0ןטתק

 דידיסו11/311015+6116, 14010168 ) .

 םיקסעומה ,םיידוהי עוצקמ ישנא רסירתמ הלעמל

 םהישרוי תא ךירדהל םיצלאנ ויה ,הכאלמה זכרמב
 ("'.םינושה םהיתועוצקמב םייראה

 .ןמטוג ,15--14 'מע ,םש ,רדואש ("'
 ויפל) טסוגואב 7 םויב םידבועה דקפמ לע רסומ רדפ (""

 ,רצינש יפל :17--16 'מע ,םש ,(םירבג 60 םפוי ותואב דרונ
 -ואב 14-ב דקפמה לש םיחצרנה רפסמ ,851--800 'מע ,םש
 "ודע ןכו ,11 'מע ,רקאה -- רבהניו םג האר .63 היה טסוג
 םג האר ,םש ,קינרובקיל ,אשזוב ,ד 'מע ,רדואש לש םהיתוי
 רתתסהל חרב רדיינ .ולש הריקסה ןכו ,49 'מע ,םש ,רדייג

 רובע דע דירפטוג ר"ד לש ותרידב הטוז "היצקא, התואב

 .םעזה

 םישדח ךשמב וטיגב יסחיה טקשה ךשמנ ךליאו ןאכמ

 תאמ העדוה טארנדויה לביק ילויב 4-ב ,םלואו .רפסמ

 רקובב 6 העשב תרחמל יכ ,לאכימ ינמרגה הדובעה להנמ

 רצחב בצייתהל ,50--16 ןיב םיליגב םירבגה לכ םיבייח

 -עה תודועת תרוקיב םשל הדובעה דרשמ לש ןיינבה
 וטיגה ףקוה הדועיה העשה ינפל דוע ךא .הדוב
 ,הירי י"ע תואה ןתמ םע .הרטשמו ופאטסיג ישנא
 םישפחמ יכ הלתמאב וטיגה ךותל םיסגלקה ורדח

 םיתבב םישופיח וכרענ .תרוקיבהמ םיטמתשמה ירחא
 םימחר אלל וכוה תובצייתהה םוקמל ורהימש םירבגו

 ,שיא 150-כ וגרה וז תינחצר תולפנתהב ,ורונ םגו

 .םיידוהי םירטוש 3 םכותבו
 תינש ינמרגה הדובעה דרשמ םסריפ טסוגואב 14-ב

 ,50--16 םיליגב םירבגה לכ םושיר רבדב הארוה
 .הדובעה דרשמ לומ רכיכב בצייתהל םהילע ויפל

 וא בוחרב רקובב 6 העשה רחא ןיידע אצמנש ימ
 אובל ורחיאש הלא ורונ ןכ .םוקמב הרונ ,ותיבב
 וחפיק לכה"ךסב) לרש םיינישה אפור ןוגכ ,דקפמל

 ,הלתמאב (םיריעצ םישנא 90 םוי ותואב םהייח תא
 ועיפוהש הלא לכ ךא .תרוקיבמ םיטמתשמ םה יכ

 וטיגה תדעו ינפל ךסב ורבע ,ןמזב זוכירה םוקמב
 וב ורונ םישושתו םילוח :םהיתבל רוזחל ושרוהו
 תרוקיב יעצבמב -- הזב ואר םיבר םידוהי .םוקמב
 םיידיל םיקוקז םה יכ ,החכוה -- םינמרגה לש הלא
 -גל הדמשה תינכות לכ ןיאו םידוהיה לש תודבוע

 ברקב וז הנומא קזיח טארנדויהש דוע המ ,םהיב
 ,קהבומ יצאנ היימר סיסכת הז היה השעמל .םישנאה
 ךפהייש לודג דקפימל עקרקה תא רישכהל דעונש
 .ץזזלב הדמשה הנחמל שוריג תייצקאל

 תדחוימ הדעו הכאלמה יתבב העיפוה תע התואב
 לטרה טננטיולרעבא ,טסורפ ופאטסיגה שיא :בכרהב
 -ישר לש תרוקיב וכרע םה .רגרביינש טארנדויה שיאו
 רפסמ תא וומצמיצ הקלחמ לכבו םידבועה תמ

 רחאל ררבתהש יפכ .םתיצחמ ידכ דע םידבועה
 ךרעיהל דמעש לודגה םושירל הנכה וז התיה ,ןכמ

 ("*.רבמטפסב 7דב

 ''תויצקא, -- הדמשה יעצבמ

 (1943 ראורבפ 1 -- 1942 רבמטפסב 7)

 יתב הלא יא ולביק 1942 רבמטפסב 3-ב ךרעב

 םילעופ לש תודועתה תא איבהל הארוה תשורח

 תודועתה לעש השדחה תמתוחה ןכש ,המתחהל םידוהי

 ךשמהב .ותחפשמ םע דחי הלעב לע ןגהל הדעונ
 ידוהי לעופ לכ בייח רבמטפסב 7-בש הארוהה האב
 תיב לכל .ינש "םושיר,ל ותחפשמ םע בצייתהל

 .דרפנ זוכיר םוקמ בצקוה רחא לעפמ לכלו תשורח
 תאמ הארוה טארנדויב הלבקתנ רבמטפסב 4יב
 60 דעו 16 ליגמ םידוהיה לכ לעש הדובעה דרשמ
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 רקובב 6 העשב רבמטפסב 7 ,ינש םויב בצייתהל

 .יללכ םושירל הדובעה דרשמ דילש םיצעה שרגימב

 .וטיגה תייסולכוא ברקב הלודג הכובמ ררוע רבדה
 .לודג ןוסא םהילע ףחרמ בושש ושיגרה םידוהיה

 תדרחב תוליל 37ו םימי 3 םהילע ורבע רבכמ אל

 תונושארה תועידיה וטיגב ולבקתנש םג המ ,תוומ

 םירעבו ?ץ'צוב ,בוקטרו'צ ,בובלב "תויצקא, לע
 .ועדונ םרט םתומכש ,םידממב תורחא

 ועצוב םהבש תומוקממ ולבקתנש תועידיה יפל

 ינפמ וליצה אל הדובע יסיטרכש רבתסה ,'תויצקא,ה

 םוקמ ומצעל ןיכהל ליכשהש ימ קר ."שוריגה תייצקא,,

 .לצניהל יוכיס ול שי ,חוטב רתס

 -עיתה לש תחדקב םייורש םישנאה ויה הז בלשב

 -סהב .תכלל אל וא םושירל תכלל :םיסוסיהו תויוצ

 -יהל ןויגהה בייח ,םדוקה םושירה לש ןויסנ לע ךמת

 וראשנש הלאו הדובע ירסוחמ ולבס זא ירה יכ ,םשר

 היהי םימשרנל יכ איה תשקבתמה הנסקמהו ,םיתבב

 -אשיהש ןמזב וב ,םייחב ראשיהל שולק וליפאו יוכיס

 דאמ ושענ תאז םע .חוטב תוומ השוריפ וטיגב תור

 תופצרל תחתמ םיאובחמ ןיכהל ידכ םיבר םיצמ

 .רקיעב
 ידכ םיבר םיצמאמ םג ןורחאה עגרב ושע םישנא

 הילעו חפ תיחול גישהל םהל רתונש ןורחאה ףסכב

 תוכז הנתנש ,תיחולה לעב לש ירודיסה רפסמה

 תורייעבו םירפכב םיגירא תיראשו םיטוטרמס ףוסיאל

 .דפרסה ףוסיא ןכו ,הביבסה
 םידיקפל ףאו םינמרגל םילודג םימוכס ומלוש ןכ

 לש םיקסעומה תמישרב םתללכה תרומת םידוהי

 -והיה תריהנ הלחה תחא הנועבו תעב .םירחא םילעפמ

 -זהש ימינפ ףחד הז היה .לובגל רבעמו םירפכה לא םיד

 םיכרד שפחל שיו רבשמ ברקתמ יכ ,םישנאה תא ריה

 .יטוק ריעה ןוויכל לובגל וחרב םיבר .לצניהל

 רבמטפסב 6"ב ונייה ,דקפימה דעומ ינפל דחא םוי

 ריח היפל ,הלטשגאלשמואב הדוקפ הלבקתנ ,2
 םהילעו ,ךרדל םינכומ תויהל הכאלמה ילעב לכ םיב

 תאצל מ"ע ,הפלחהל םיילענ ,םינבל ,הכימש ןיכהל

 -מואל לוממש תיבב םלוכ וזכור םה .הדובע הנחמל

 ("*.הללטשגאלש
 -לשה םעטמ תועדומ וקבדוה לודגה דקפמה ברע

 רדס תוומ שנוע לש םויא תחת עבקנ ןהב תונוט
 ורקובב ופסאתה ,ךכל-יא .בוקנה םויב תובצייתהה

 ,תוחילס לש ינש םוי ,1942 רבמטפסב 7 'ב םוי לש

 ,ינוריעה ןגל לוממ ,קינרפוק רכיכב ,רקובב 6 העשב

 בטימב םישובל ,ףטו םישנ .םירבג ,םידוהי יפלא

 ןכי ,גרבנזור ,12 'ע ,רקאה"רבהנייו לש םהיתוגורכז ("

 .הריקס ,רדיינ ,10--9 'מע ,רדואש לש םהיתויודע

 .הדובעל םילגוסמו םיאירב תואריהל ידכ .,םהידגב

 םישלחה ,םישישקה יכ ,ריעצ ליגב ויה םיפסאנה בור

 תיארמל) וטיגה תא בוזעל וזיעה אל םידלי רפסמו

 ףקוהש .(דוש ליבשב תוחותפ תוריד וראשנ ןיע

 -שמ ,ופאטסיג ישנא לש לזרב תעבטב רקוב תונפל

 רזעה תוחוכ לש ןכו ,ופוש ,ופירק ,ןוחטב תרט

 חילצי לב תואובמה תא ומסח רשא ,םייניארקואה

 תלבוגה רכיכה םג .וטיגה ןמ קמחתהל ידוהי םוש
 תדוקנב .םינייוזמ תורמשמב האלמתנ ריעה ןיצק םע

 ךירצ היה םש םוקמ ,היירי תונוכמ הפקוהש ,זוכירה
 .םידוהי 80007-כ ופסאתה ,דקפמה ךרעיהל

 ופאטסיגה שאר זוכירה שרגמב עיפוה 8 העשב

 דרשמ להנמ תרבחב ,דרשה ידגב שובל ץירדייל

 םהיניב ,םיחצרמה הטמ לכ םעו לאכימ הדובעה

 לכ .םייניארקוא םירטושו ס"ס ישנא ,הדג ,טסורפ

 איבהל הווצמ ץירדייל .דקפמה לחהו ולעננ םירעשה
 לא הרסנמה ידבוע לש הנושארה הצובקה תא וינפל

 י"ע ול השגוהש המישרב ןויע רחאל .שרגמה זכרמ

 ריבעהל ץירדייל הוויצ ,הצובקה לש הדובעה להנמ
 דצה לא .שיא תואמ המכ התנמש ,הלוכ הצובקה תא
 : החוורל ומשנ םישנאה .קירה שרגימה לש ינמיה

 עיפוחב לבא .היצקלס לכ תכרענ אל העש יפל

 ,םינבלל תשורחה תיב ידבוע לש היינש הצובק וינפל
 -סה ןכיה -- םיריזח יבלכ,, :תוקעצב ץירדייל ץרפ

 לע עיבצמ אוה עבצאב "!םכלש םינקזה תא םתרת

 הווצמו רתויב םיאירבו םיריעצכ ול םיארנה םילעופה

 -גימה לש ינמיה ודצב תבצינה הצובקה לא םפרצל

 םיניארקואה .הלאמש חלוש אוה ראשה תא .שר

 -ממו המהמתמש ימ לכ םיכמ ,םיפרוטמכ םיצצורתמ
 .רדעכ םלוכ תא םיציר

 דוה יתיישעת לעפמ לש םידבוע תצובק לכ ינפל
 דומש תא המישר ךותמ אירקהש ופאטסיג שיא עיפ

 ווטצנ הלאו םירחבומ עוצקמ ילעב רפסמ לש םהית

 הלא ;"בוטה דצה, לא רובעלו הרושה ןמ תאצל

 .םייחב ראשיהל ורחבנ

 וז רחא וזב תוצובקה תופלחתמ שרגימה זכרמב

 אלמתמו ךלוה שרגימה לש ילאמשה דצה .תוריהמב

 וחלשנ תחא די ףניהב .שיא יפלא םש םיבצינ רבכו

 דצה לא הדובעה ירסוחמ תצובק לש שיא םייפלא

 (קזותש6מ6 "רתויב םיצוחנ,ה לש םרפסמ .ילאמשה

 שרגימהמ וחקלנ םה .שיא 1600 ידכל עיגה (6
 לטראה .יצסונלוו תורדשבש רפסה"תיב ןינבל ואבוהו

 -חוה םהלש הדובעה יסיטרכו םירחבנה םושרל הוויצ

 .וטיגה לש םיילאגיל םיבשות ובשחנ םה .שדחמ ומת

 .התיבה תכלל ושרוה הדובעה יסיטרכ תמתחה ירחא

 תשרפ הלחה -- תוומל ץרחנ םנידש הלא יבגל

 איבהל וריתה אל קיעמ םוחב .םוקמב וב םייוניעה

 תועש תוכרוא "בש. "!ץור, תודוקפה .היתשל םימ
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 ,ןהיתועורז לע תוקונית םע םישנ ,תורה םישנ .רפסמ

 ןהישאר לע .השורדה תוריהמב ץורל ןהיתוחוכב ןיא

 תומולהמ וא םד בוז דע טוש תופילצ דרב ךתינ

 .םיכומה םדמ שרגימה םידאה דימו הבור תקב
 םייצאנה םיעשופה םוי ותואב ורזכאתה דחוימב

 .םידליבו םישנאב תוריל ובריהש ,ןאמסייוו ,ףרודנקאנק

 דעצימב תוומל םינודינה ואבוה צ"החא 5 העשב

 םיפחי םהמ םיבר ,שיא 7000"-כ הנמש דירחמו טקש
 -לק תואמ לש דבכ רמשימ תחת תבכרה תנחת לא
 האציש אשמ תבכר לע וסמעוהו ,םישומח םיסג

 .ץ'זלבל
 -ולוקמ "םישרוגמ,ה לש היצקלס המייקתה בובלב

 וחלשנ רשא ,רתוי םיקזחה םירבגה ורחבנ הב ,הימ
 "פוה ראשה לכ ;הקסבונאי בוחרבש הדובעה הנחמל

 םדלוויה םויבכ םימוריעו ןיטולחל םהידגבמ וטש

 (** .ץזלב ינשבכל רשיה וחלשנ
 1000-כ) הלודגה "היצקא,ה תונברק לש בר רפסמ

 התיהש ,(םהיתוטימב ותמוהש םילוח םהיניב ,שיא

 ,וטיגה ידוהי לוסיח לש זרוזמה ךילהתב ןושאר בלש

 -בקב ורבקנו ןימלעה תיבל םימי המכ ךשמב ואבוה

 (*'.םיינומה םיר

 הדשה ירעב הדמשהה

 -בו בוסוקב "דקפימ, םג ךרענ רבמטפסב 7 םויב
 רקוב תועשמ דוע םידוהיה ולחה םוי ותואב .יטוק
 בוסוק לש | טרופסה שרגימב ףסאתהל תומדקומ

 דמוע םירהצב יכ הנומא ךות ,םהידיב םהיתודועתו
 רדסב ויה אל םהיתודועתש הלא קר .דקפימ ךרעיהל
 הלפנ הארונ המיאו המהדת .םיאובחמב ורתתסה

 -עה דרשממ םינמרגה םוקמב רשאכ ,םידוהיה ברקב
 טסורפ םע) םיבר ופאטסיג ישנא םהינפל ואר הדוב
 ,הירמראדנא'ז ישנאו ופוש תא .,(שארב הימולוקמ
 -יהל הסינש ימ .רבע לכמ שרגימה תא ופיקח רשא

 ,םהינפל םיגורהה תא םתוארב .םוקמב וב הרונ טלמ

 -- קנחמהו םוחה ללגבו םישנאה לש ברה סמועה תאפמ (**
 טננטיול לש ח"ודה יפל -- תונורקה ךותב שיא 2000 ותמ
 .("םשו די,) 14.9.19427מ ,גרבמלב הרטשמה הטמל ןמרטסוו

 תונורכז -- רקאה -- רבהנייו תונורכז ,גרבנזור .לב (*
 85--82 'מע רצינש ,26 'מע ,רדיינ לש םהיתונורכז זכו
 רציגש לש ותכרעה יפל םוי ותואב "םישרוגמ,,ה רפסמ)
 ץי'זלבל "םישרוגמ,ה רפסמ תא ךירעמ רדפ .(7000 אוה

 -וודע ;(19 'מע ,םש) 13007ל םיחמומה רפסמו 8700-ל

 קינרובקיל ,7 ,רדואש ,רגניז ,13 'מע ,ןמרבאה לש םהית
 ןכו ,1300-כ וטיגב וראשנש םיחמומה רפסמ תא ךירעמ
 .רגאט ,רבאהנטסרג ,ןאמקראמ  ,גינה

 ,לשרפ ןמרבאה ןמפואק ,רצינש ,25--23 'ע רדפ ("'
 וחצרנ רבמבונב 1"ב .11 'מע רדיינ לש ויתונורכז ,םש
 םג האר ;327 'מע ,םש ,החמש ר"ד ,הימולוק וטיג ידירש
 .171--168 .םש .בטיק רפס .ןזור

 .חורבל דוע הסיג אל שיאו םדמוע לע םלוכ ואפק
 .הימולוק ןוויכל לבוהו םיפיקז ףקוה ולוכ ןומהה

 ולחה םשמ םגו ,יטוקב םג שחרתה הז ךילהת
 ועיגהש םידוהיה הארמ .בוסוקל םישנאה תא ץירהל
 "וחי 800 לש ןומה שארב .שממ תיעבמ היה בוסוקל

 ךרדה לכ ךשמב עימשה רשא ,לאנק ריקי דעצ םיד
 הריישה ברקתהב .תוליפתה ךותמ תוגונ תוניגנמ

 .םוקמה ידוהי לא הפרוצ איה ,בוסוקל
 לכ תאו הכאלמ ילעב 56 רהמ ורחבנ ןומהה ךותמ
 וזחש םירצונה םיבשותה יניעל -- ץירהל ולחה ראשה

 םע דחיב ,הימולוקל -- החמש תשגרה ךותמ הזחמב

 םוי ותואב ואצוה הזה םוקמב) בונ'זורו יטוק ידוהי
 תפקומ התיהש ,הריישה ירחא .(םידוהי 7 היריב גרוהל
 םינקזה תא ובישוה ןהילע תולגע ועסנ ,ופאטסיג ישנא
 בקע ךישמהל םחוכב היח אלש הלא תא וא ,םילוחהו
 ךרדב דוע וגרה רתוי םישלחה תא .וגפסש חצר תוכמ
 .ךרדה ידיצב וללוגתה םהיתויווגו

 ולבוהש הלאה םידוהיה רפסמ תא םיכירעמ היאר ידע
 .שיא 10.000 ידכ דע -- הדמשהל

 ,ןיטסיפ ,בונולבאי ,יטוק ,בוסוקמ םידוהיה לכ תא
 -ורק םירחא תומוקממו ץיזדזובג ,הקנדורוה ,בוטולבאז
 ןיינבב וראשנש הלאל טרפ) הימולוק וטיגל ואיבה םיב

 -זובגו בוטולבאז ידוהי .(םהמ םיבר ותמ םש ,הרטשמה
 לע םיבוכר ,םייניארקוא םירטוש םיפקומ ועיגה ץיזד
 הכוה ךרדב רצענש ימ .םיצפח אללו ןוזמ ילב ,םיסוס
 | .לפנש דע

 -לַנְו תולגע לע םילוחה לכ וסמעוה רבמטפסב 10"ב
 י'ע וניומ ראשה לכ ,(וחצרנ םה) עודי אל ןוויכב וחק
 רחאל ולבוה הלודג הכולהתבו ןאמסייוו עדונה חצרמה

 -רה תנחתל הבוילוק בוחר ךרד ,םרחוה םנעטמ לכש
 רוגסל ווטצנ דעצמה רבע ןכרדש תובוחרה יבשות .תבכ

 שיאל היה רוסאו םהיתבבש תונולחהו תותלדה תא
 הדוקפ הנתינ .בוחרב דעצמה תרבעה ןמזב אצמיהל
 שיא 160"ב ןורק לכ סימעהל "'היצקא,,ה לע הנוממה לש
 ךותב וקנחנו דימ םישנא הברה ופלעתה ךכמ האצותכו
 (.הדמשהה הנחמל םעיגה ינפל תונורקה

 "היצקא,ב םג ופתתשה הימולוקב ופאטסיגה ישנא
 שיא תואמ המכ וגרהנ הב ,הקנדורוהב התיהש הלודגה
 -ה ירחא .2000 ושרוג ץ'זלב הדמשה הנחמלו ,םוקמב
 הדובע הנחמ ןיעמ הקנדורוהב ראשנ תאזה "היצקא,
 -שהל שיא 200 -- 100 םעפב םעפ ידמ וחלשנ וכותמש
 .הימולוקב הדמ

 "קא, ירחא) םידוהיה רפסמ רכינ ןפואב תחפש רחאל
 םושיר טארנדויה ךרע "היצקא,, לכ ירחא ומכ ,וז "היצ
 םצמצל םינמרגה וטילחה (היסולכואה ידירש לש שדח
 םימי 3 ךשמ .הטילפה תיראש לש םירוגמה עבור תא
 1 'סמ עבורל רובעל וטיגב ורתונש הלא לכ לע היה
 םצמוצ 'ג עבור .37 2 םיעבורה תא לסחל המגמב
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 אל הז בלשב .סאג-לושב ופפוטצה םידוהיה תיראשו

 .הלימה לש לבוקמה ןבומב תוחפשמ דוע ורתונ

 .םהירוה תא ודביא םידלי ,םידלי אלל ורתונ םירוה

 םיילאגיל-יאה רפסמ) ידמ בר םידוהי רפסמ היה ,תאז םע

 המכ ךותל םסהדל היהי רשפאש ידכ ,(םויל םוימ לדג

 -רגה י'ע וצקוהש תסנכה תיבל ביבסמש םינטק תובוחר

 ןפואב וראשנש תומתוחה ילעב 16007ל טרפ .םיגמ

 תרומת גישהל וחילצהש םיזירז םיכוותמ ואצמנ ,ילאגיל

 ,טסורפ לצא תופסונ תומתוח .לז 1000 לש םולשת

 -יצה בור יכ םא ,ופאטסיגב םידוהיה יניינע לע הנוממה

 רפסמש תורמל .ןיטולחל םינמרגל ןימאהל קיספה רוב

 ןיבהל ןתינ ,ךרעב 2000 וה םייחב וראשנש םיילאגילה

 .5000 ידכ דע לידגהל ןתינ הז רפסמש ופאטסיגה יגוחמ
 (88%67181067-") דויצה תקלחמ ישנא םיכוז בוש

 -יצקמ בר ףסכ תרומת ."תחרופ הנוע,,ל ("631וגתש

 תא םיאצומ םיינעהש ןמזב וב ,תלוכי ילעבל תוריד םיב

 יוותסה רוקה תוומל םישנא םירג בוש .בוחרב םמצע

 .גג תילעבו םיפתרמב ,תסנכ יתב לש תוברוח ךותב

 -ידל םשוכר תיראש תא ריבעהל םדיב הלע ,םיטעמ קר
 רשאכ הרבגוה דוע הארונה תופיפצה ."תושדח, תור

 .תורחא תוליהקו בוטולבאז ידירש וטיגל ועיגה

 לש "היצקא;ה רחאלש ןמז ותואל תינייפוא הנומת

 תרוק ירסח םירוה אלל םידליה םיווהמ ,רבמטפסב 7-ה
 .לכוא טעמל םיננחתמו םיתבה יחתפ לע םירזחמ ,גג

 םירקמה בורב יכ ,םינענ םה תוקוחר םיתעלש אלא
 דתמ םה ךכו .םהומכ םיתבה ירייד בער תפרח םילבוס
 "לאוגה., תוומהש דע ,םפוג לע בערה ינמיס םע םיצצור

 .םתוא דקופ

 דועת לבקל םידוהיה דצמ ץחלה רבג הלא תוביסנב

 -ייאטאפ להנמה ידיב הלעו .םלג ירמוח ינפסא לש תוד

 דיחיה עבוקה תעכ אוהש ופאטסיגה תאמ לבקל ץיוו
 תרזעב הלאכ תודועת רפסמ םידוהיל םיעגונה םיניינעב

 דוח םידוהי לש בר רפסמ .לדנמ ("רעכאמ,) ןלדתשה

 וילעש שוטנה ידוהיה שוכרה יוניפבו ורודיסב תעכ קסע

 ("אסז(0858 הז ךרוצל םקוהש דחוימ דרשמ חצינ

 .ןלקמ ךאברלאה רריפראשרבוא לש ותלהנהב (פוגתש"

 דע םידוהי םידבוע תווצ לדג רבמטפס "תייצקא,, רחא

 רהוסה תיבמ וררחושש םידוהי 350-כ ללוכ) 600 ידב
 ואבוהש םיצפחה .(ץ'זלב הדמשה הנחמל םחלשיה ינפל

 ירמוח ינסחמב ורבע הצבורפש הגירהה איגמ תיאשמב
 .הינמרגל ורבעוה ךכ-רחאו יוטיח לש ךילהת םלג

 רוסיח ירחאש ,37ו 2 םיעבורב העצוב הלודג הדובע
 -טוש 30 לש הליחת ,הרימש םהילע הדקפוהו ורגסנ םל

 -סקלופ,,ה היצילימה ישנא י''ע ןכמ רחאלו םידוהי םיר

 ,107--101 'מע ,רצינש ,28 'מע ,רדפ לש םהיתונורכז (?
 .רדואש לש םהיתויודע ןכו 21 ,17--16 'מע ,רקאה-רבהנייוו

 .רדיינ לש אריקס ןכו ,רנטור ,3--2 ,ןמרבאה ,16 ,11 'מע

 אלל הלא םיעבורל סנכיהל ןתינ אל שיאל ."השטיוד

 םוי םוי ויה ךאברלאה תצובק ידבוע .דחוימ ןוישר

 םילכ ,טוהיר ףוסיאו ןוימ יוניפ תדובעל ןגרואמב םיאצוי
 -סקלופ, תיצילימ לש התחגשהב העצובש םידגבו

 םידוהי םילעופמ תוכמו תונובלע הכסח אלש ,י'השטיוד
 .(ומצעב ךאברלאה םג תוכהל הבריה)

 לשמל ,ךאברלאה ינסחמל וכפהו ונקור םילודג םיתב
 .םידגבל ןסחמ שמיש ץיברוה לש רבעשל תשורח תיב

 -וקובמ ורבעוהש םישטיודסקלופה ליבשב ודעונ םיצפחה
 .הניארקואמו הניב

 -בש תורמל ,שדחמ םינגראתמ םיידוהי תודסומ
 -רוה .מל טרפ) טארנדויה ירבח וחקלנ לודגה "דקפמ,

 וידבועו (יבוקעי םגו לזיירק ר"ד ,רקנשטוה ר"ד ,ץיב

 דואמ ןטקוה "רדסה תוריש,, .הדובעה דרשמ ידבוע ןכו
 .דבלב שיא 40 ידכ דע

 תואדוו-יא הררש תאז םע .וטיגב רחסמה שדוח בוש

 דחא לכ .ןטקומה וטיגה לש ודיתע יבגל תטלחומ
 תוריל ותבוחל אצמ -- וטיגל ואובב ,ופאטסיגה ישנאמ
 לפדנקאנק חצרמה רשאכ .ךרדב וב לקתנש ימב

 דע וירחא ךלה ,רכרב לדנמב רבמטפסב 17-ב לקתנ
 תא םגו ותיב ינב םע דחיב שפנ והחצר הפו ותרידל

 .(סירוי -- תד ידומילל הרומה תא םהיניב) תיבה יאב
 הירגנוהל ותחירב איה בצמה תורדרדתהל קהבומ ןמיס

 הצובק לש התחירב ןכו ,ודליו ותשא םע יבוקעי לש

 לש ("רעכאמ,) "ןלדתש,,הו ץיברוה .מ לש ויחא םע

 (**ןייטש ,הדובעה דרשמ

 םיעצבמה םיכשמנ 1942 רבמבונ-רבוטקוא ישדוחב

 םויא םימד חבט .הגופה ילב ("תויצקא,) םיינחצרה

 הלעמל) טאלאקס :הלאה םיבושיה תא ראשה ןיב דקופ

 בו'צולז ,(20007מ הלעמל) 'זאראבז ,(תונברק 30007מ

 .'וכו (3500) ידורב ,(2500) בייקלו'ז ,(2500)

 דקוא לש םינושארה םימיב וברתה הימולוק וטיגב םג

 הדמשהה ןונגנמ לש ויתונכהל םינמיס 1942 רבוט
 ,.שדח ינחצר עצבמל

 -וחפשמ ינבו םינמרגה וויצ "היצקא,ל םדקש םויב

 -מוא,,ב םידבועה םיידוהיה הכאלמה ילעב לכ לע םהית
 ידיל דימ רוסמל ("ןיפוליחה זכרמ,) "הללטשגאלש
 םרט םא םג -- םלצא ונמזוהש םיצפחה תא םינימזמה

 תא הרזחב וחקל םינמרגה תושנ .הדובעה תא ומילשה

 ,םהיתופילח תא וחקל םירבגה ,תורפותהמ םיגיראה

 ךכב ואר םלוכ ןכש ,הראתל ןיאש הלהב המק .'וכו

 ."היצקא,ה אוב תא קפס לש לצ אלל רשבמה תוא

 וצרפ ,1942 רבוטקואב 11 'א םוי לש רחשה תולע םע

 םידוהי,, : םימיא תוחווצב םידוהיה תורידל םיהצרמה

 תפקומ התיה ריעה לכ אלא ,וטיגה קר אל .''! הצוחה

 ישנא -- בורל קלח וחקל "היצקא,,ב) םיינמרג תורמשמ

 אלו שומח חצור דמע תיב לכ ינפל .(לופונראטמ ופוש

 דימת אל ףא ,וטיגה ןמ טלמיהל תורשפא לכ התיה
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 םג .שארמ ונכוהש םיאובחמב הסחמ סופתל ןמז ראשנ

 .ופקוה (הללטשגאלשמוא) הכאלמה יתב

 בורו ,עיתפמב םידוהי הברה לע השחרתה "היצקא,,ה

 -רדנא'זה ,ופאטסיגה ישנא רשאכ ונשי ןיידע םישנאה

 רוממה .םהיתורידל ורדח םייניארקואה םירטושהו הירמ

 ריא שפיח ,ץירדייל לש ונגס ,ַאיאג ,"היצקא,ה לע הנ

 םהיתורידמ םישנאה תאצוה ידכ ךות .שיפ ירחא תיש

 םהידיבש הלא יכ :אוש תוחטבה םינמרגה וחיטבה

 תמתוחה ילעב .םהיתבל דימ ורזחוי הדובע יסיטרכ

 יכ ,םרכועב היה רבדהו ,רתתסהל וסינ אל םירשואמה

 .םינושארה תונברקה ויה םה
 םיפוטחה לע ורמש ,םהיבלכו ופאטסיגה ישנא דבלמ

 .םינלופו םיניארקוא םג
 ינפל םויבש תורמל ,םימותיה תיב םג לסוח הז םויב

 ןאמפיוק תלהנמה תא ידוהי רטוש ריהזה "היצקא,ה
 ולביק רתוי  םירגוב םידלי .שחרתהל דמועש המ ינפמ
 םהמ קלח :םמצע תעד לע רתתסהלו חורבל הארוה
 איבחה -- םידלי 207מ הלעמל -- קלחו ,טלקמב ואבחתה

 וחקלנ "היצקא,ה םויב .ידוהי םילוח-תיבב טארנדויה
 ,ןטסק 'בג ידיזלע וולש ,דלי 40"כ םימותיה תיבמ
 .הירגנוהמ הטילפ ,תיב תרקעו ןאמפיוק 'בג ,סירק הליל
 -חאה עגרה דע שפנ תוריסמב םידליב הלפיט ןטסק 'בג
 רחא הרונ ,םידליה תכולהתל ףרטצהש ,ןטסק ר''ד .ןור
 תוקונית) םימותיה"תיבב וראשנש םידליה .שרגימב ךכ

 -חא היהש ,לטרה הז היה .םלוכ וחצרנ (םילוח םידליו
 תיב לש לוסיחה רחא .םימותיה תיב לוסיח לע יאר

 איצוה ,לפדנקנק עשופה םילוחה תיבל עיגה םימותיה
 .םילוחה-תיב תניגב שפנ םחצרו ,םידלי 20 ונממ

 תמחמ םירקנובב םוי ותואב וקנחנ םידלי רפסמ
 רפסמ .םאובחמ םוקמ תא ולגי יכבה ידי לעש ששחה
 ןוגכ ורתסוהש תומוקמב םינמרגה ידי לע וחצרנ םידלי
 יאופאטסיגה י"ע הרונש ןייטשנלוו ר"ד לש קוניתה

 (".שיפוק

 ;רבמטפסב 77ה לש הזחמה לכ ומצע לע רזח בושו
 ודרפוה םעפה םג ;םושירהו זוכירה םוקמב םייוניע
 דוחנ ויהש תועוצקמ ילעב 2007כ רכיכב ךרענש ןוימב

 .השדח תמתוחב ודייוצ םהו םיצ

 דוקמ יברה םכותבו ץ'זלבל וחלשנ םידוהי 4000"כ

 לש תוינודזה ,תויתימאה םהיתונווכ לע דמעש ,בוס

 ינפל הברה םידוהיה תלאש ןורתפ יבגל םינמרגה

 .12 ,ןייטשנלוו ר"ד ,ןמפואק (**
 םוי ותואב "היצקא,ה תונברק רפסמ היה רדפ יפל (**

 (111--108 'מע) -- רצינש יפל ,(29 'מע ,םש) שיא 4000"כ

 (11 'מע ,םש) רדואש ;176 םיררחושמה רפסמ ,3500 --
 םהיתונורכז תא םג האר ; 5000 -- הזה רפסמה תא ךירעמ
 ר"ד לש םהיתויודע תא ןכו ,17 'מע רקאה-רבהניו לש

 .רבאהנטכרג ,ןרטש ,ןמפואק 'בג ,דנייפרדל .א ,ןייטשנלוו

 הימולוק רפס

 ולכיש ידיחיה רבדה .לוסיחהו הדמשהה תויצקא תלחתה

 םימ יילד קפסל היה ,תידוהיח הרטשמה ישנא תושעל

 אל םג םה .הנחתה תא תבכרה תביזע ינפל תונורקל

 תורשפא תתל ידכ ,תונורקה תותלד תא בטיה ורגס

 (".העיסנה ןמזב םהמ ץופקל םידכלנל

 רבוטקואב 12"ב ,וז הלודג "היצקא, ירחא דחא םוי

 איצמהל ושרדו טארנדויל ופאטסיג ישנא 3 ואב ,2

 םישנ רקיעב ,תונברק 105 םיירהצה תועש דע םהל

 -שמהו טארנדויה ישנא תא וספתי ,ןכ אל םאש ,םינקזו

 המלגתה וז "היצקא, עוציבבש העווזה .םמצעב הרט

 םהיחא תא םהידי ומב רוסמל ווטצנ םידוהיהש .ךכב

 םידוהי םישאהל היה רשפא יא הכ דע ירהש ,הדמשהל

 ותייצ םיידוהיה םירטושה .םיחצרמל םיחא תריסמב

 ולבוה תופטחנה לכ :תוריעצ םישנ םג ופטחו הדוקפל

 -קא,,ה תונברק ןיב .םוקמב וב וחצרנו םייחבטמה תיבל

 ,שנק קחצי רד לש ומאו קנָאב תחפשמ ישנ ויה "היצ

 .ביבא-לתב קיתו אפור

 הדבא 1942 רבוטקואב 12-בו 11-ב "תויצקא,ה רחא

 לצא לדתשה ץיברוה .מ טארנדויה ר"וי .הוקת לכ רבכ

 ,הדובע הנחמל וטיגה תא ךופהל ופאטסיגה תונוטלש

 ךודכד לש הז בצמב .הירגנוחל חרביש ול זמרנ לבא

 הלילב ותוחא םע דחיב תעדל ומצע דבאל הסינ אוה שפנ
 .וליצהל וחילצה םיאפורה ךא ,1942 רבוטקואב 25 לש

 יפתשמ לכ לוסיח תשרפ הלחה ,הז עוריאל ךומסב
 רבמבונב 4-ב .ומצע ופאטסיגה י"ע םיקהבומה הלועפה

 ותוא חצר יאג ופאטסיגה דקפמ ןגס) שיפ הלתנ
 ,דקפמה םויב דוע הרונ "הבינג, השטיא ,(ומצעב
 .ומצעב לטראה י'ע 7.9.42-ב

 לש לג אב רבוטקואב 127ו 11 לש "היצקא,ה ירחא
 היה םתושרבש הלא ויה םירשואמה ןיב .תויודבאתה
 רב ,םשפנב די חולשל ידכ והולצינ רשא ,לער יוצמ

 ר"ד ,בובאלסינאטסמ ןיישעת ,ןאמדלוג חקורה םהינ
 .םירחא םיברו רמאה ר"ד ,ןוסלדנמ

 -קואב 127ו 11 לש "תויצקא,ה ירחא םירופס םימי

 -והי לש םתקסעה תא קיספהל ופאטסיגה הוויצ רבוט

 -אה,, תצובקל ופרוצי םילטבומהו םינוש םילעפמב םיד
 ,םישנו םירבג ,שיא 1000 ידכ דע הלדגש ,"ךאברל

 .3 'סמו 2 'סמ םילסוחמה תואטיגה יוניפב הקסעו
 וז הדובע ןכש ,םקלחב וחמש וז הצובקב םידבועה
 טלמיהל -- הנכס לש הרקמבו ןוזמ גישהל הרשפיא
 .טורפ רהנה י"עש 3 'סמ וטיגמ

 אלש הלא לכ תא ופוש ישנא ופדר םתוימה וטיגב

 ינימ לכל םיקסעומ יתלב ופטח םה ,הדובעל וכלה
 ,םיריעצ לש תחא הצובקש ,עדונ ךכ ךות .תודובע
 היה הז .םירבק תיירכל הצבורפשל ולבוה ,וספתנש

 םינמיס םג ויה .תברקתמ השדח היצקאש קהבומ ןמיס
 -רזא םישובל ופאטסיג ישנא םג ועיפוה וטיגב : םירחא
 | .שוליבו רזיס םשל תיח
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 םילעופה לכ ווטצנ .,1942 רבמבונב 4"ב ,'ד םויב

 רעש ינפל רקובב 7 העשב תרחמל בצייתהל םידוהיה
 -צויה הצובקה תא ומצעב ךאברלאה רוקסי םש ,וטיגה

 ,בובלמ תרוקיב תדעו העיגה תימשר הסריג יפל .תא
 דע םייתסת וטיגב הדובעהש השרד תועומשה יפלש

 קודבל התעדב שי, םייתניב לבא ,1943 ראוניב 1-ל
 ."ךאברלאה תצובקב םיקסעומה תדובע תא םוקמב

 םג המ ,וטיגה ידירש ןיב הקיעמ הדרח הררתשה בוש
 םש הלסוח יכ העידיה הננתסה בובאלסינאטסמש

 התע .םוקמב יוניפ תודובעב הקסעוהש םילעופ תצובק
 לע וטיגב ילרוג םוי ותואב ךרעייש םימד ריצקל ואבינ

 תאצל וצעי טארנדויה יגיצנ .וב ורתונ ןיידעש הלא
 יככותב הנכס תפקשנ םתעדל ןכש ,הדובעל סוסיה אלל
 .דבלב וטיגה

 םא יכ ,דבלב םילעופה אל אופיא ואצי זוכירה םוקמל

 עיפוהש .ךאברלאה לצא ודבע אל םלועמש הלא םג

 ,רטול ,בובלמ ופאטסיגה גיצנ יווילב שרגימב תישיא
 לטובמ אל רפסמ .םוי ותואב "היצקא,ה תא להינש

 -צהו הליגר יתלב הנוכת לע ודמע הצובקה ידבוע לש
 כ"חא ורתתסה שיא 1007כ ,זוכירה תדוקנמ חורבל וחיל

 ."היצוקופ,ב םדוקה חבטמבש גגה תיילעב אובחמב
 ורתתסה ןכ .יעקרק-תת רקנובב ורתתסה שיא 600"כ

 הצובקה ידבוע .3 עבורב םיבוזע םיתבב םישנא רפסמ
 תוצובק ופרוצ הילאש ,(שיא 350"כ) םוקמב וראשנש
 -ולפ רשאכ ךא .ךאברלאה לש ויתוארוהל ותייצ ,תורחא

 דועצל הקיפסה קר איה .וטיגה תא הבזע הדובעה תג

 -סיגה ישנא רבע לכמ הופיקה רבכו ,תודחא תועיספ
 תברקב ובראש ,תיניארקואה הרטשמהו ס"סה ,ופאט

 רכיכל האבוה הגולפה לכ .תוננוכ לש בצמב םוקמ
 רבכ עדוי דחא לכו קינרפוק בוחרבש ,הצמישל העודיה
 חילציש ימ םג .םוקמ לכב ברוא תוומהו דובא אוהש

 םיחצרמה ידיל לופיל דיתע והירה ,טלמיהל םעפח
 .תועובש רפסמ דועב וא םירופס םימי דועב

 "היצקא,ה יפתתשמ וצרפתה ,11 העשב ,םוי ותואב
 ילעב תא רהוסה תיבל םשמ וחקלו "הלטשגאלשמוא,,ל

 לש םינפסא 100-כ ופרוצ ןכ .םוקמב ואצמנש הכאלמה

 .(טסורפ להינ ןאכ היצקלסה תא) םלג ירמוח

 ופאטסיגה ישנא ומצע וטיגה ךותל וצרפ םייתניב

 -ידב םישופיח וכרעו תיניארקואה היצילימה םע דחיב
 םיירהצה תועשב .הצוחה םיריידה תרירג ידכ ךות תור

 םיתבה די-לע) םיתבה ךותל הרעבת תוצצפ וכלשוה

 -נלוו ר"ד ,9 ןרטש ,17 ,12 רדואש לש םהיתויודע ("
 -ורכז ןכו ,רגניז ,ןאמרבאה ,12--11 ץיברוה ,12--11 ןייטש
 --117 'מע רציגש לשו ,17 'מע ,רקאה"רבהניו לש םהיתונ
 םוימ אשזוב יצאנגיא לש םתודע םג הושה .127 ,125 ,8
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 ופוש ,ופאטסיג ישנא לש תורמשמ ובצוה ותצוהש
 יראה דצבו וטיגה לובגב ודמעש םיתבב קר .(םירחאו

 דמע ולוכ וטיגהו וטשפתהו וכלה תובהלה .ועגפ אל

 לופיל אל ידכ ,םייַח ופרשנ םישנא הברה .תובהלב

 ,הבולאו ,הנוליז תובוחרה ודמע תובהלב .םינמרגה ידיב

 -יבה וירבחו ץירדייל .דועו ,הנלוקש ,הנרוג ,הקצל'צש
 .רעובה וטיגב תוזחל ידכ םהיתושנ תא וא

 רזחוה ,שאב הלועה ואובחממ טלמיהל הסינש ימ לכ

 לדניז ראודה להנמ .םוקמב הרונ וא תובהלה לא חוכב
 -שמ ינב תא ליצהל תוסנל ידכב ודרשמ תא בזע ,ןמיונ

 םילוחה תיבבש םילוחה .וגישה םיחצרמ רודכ ךא ,ותחפ
 .םהיתוטימב וחצרנ ידוהיה

 ויה רקובב תרחמלו הלילה לכ ךשמב רעב וטיגה
 הלילב .םיתב ירבשו תומחופמ תויווג םיעורז תובוחרה
 .תובהלל ןברק ולפנש ,שפנ 5000 ופסינ הזה

 ןמז הדובעה תגולפמ םישנאה תא והשיה אל םעפה
 םוסינכה צ"הנפל 10 העשב רבכ .זוכירה םוקמב בר

 ודדשש ךות םהידגבמ וטשפוה םה רצחבו רהוסה תיבל
 יצפחו ופסכ תא רסמ אלש ימ .ךרע יצפח לכ םהמ
 .לפודנקאנק לש בלכה י"ע םירזגל ערקנו הכוה .ךרע
 הלטשגלשמואהמ הכאלמה-ילעב םג ןאכל ואבוה ךכ-רחא
 םילבוס םהשכ ,וטיגב וספתנש םישנא לש בר רפסמו

 תדר דע וכשמנ וטיגב םישופיחה .תועיצפו תויווכמ
 .ברעה

 ,רחוסה תיב רצחב םיאולכה לע רבע רדוק הליל
 וחרכוה םלוכ .ףטוש םשגבו תללותשמ הרעסב ,רופכב
 םילות ופאטסיגה ישנא דציכ טיבהלו ץראה לע בכשל

 ויחל לע רוטסל זיעהש ינפמ ,''דחוימב קיזמה,, ידוהי

 ןודנח תייווג .החירב ןויסנ תעשב ופאטסיגה שיא לש
 תואל -- תרחמל דע לדגימה לע היולת הראשנ תוומל

 הלילה לכ .ושפנ תא ליצהל הסניש ימ לכל הרהזא

 םילגוסמ ויה אלש ,םידליו םינקז ,םילוחב תוירי ורוג
 .חצבורפשל הנורחאה םכרד תא תושעל

 ,גרוהל האצוה ךאברלאה תצובקש ינפל רצק ןמז

 רושמ איצוהל ידכ ופאטסיג ישנא לש תחלשמ העיפוה
 "םיינויח,כ ורדגוהש םישנא 15 תוומל םינודינה תור

 ,םידבכנ ףסכ ימוכס תרומת תאז ושעש חינהל שי)

 .(םיררחושמה לש םהיבורקמ ולביקש

 שיא 10000"כ ולבוה ,רבמבונב 67ב ,תרחמל קר

 ךרדה עצמאב .הצבורפשל שיא 8 לש םירוטב םירדוסמ
 ךשמב .חדמשהל ולבוה ךכו ירמגל םימורע וטשפוה םח

 לכ הכרא גרוהל האצוההו ורותל דחא לכ הכיח הלילה
 .תרחמה םוי

 ןוק ר"ד תא תונמל שי וז "היצקא,ב םיפסנה םע

 ,רלספ ןויצנב רייד לש ותבו ונב ,ותשא ןכו ,בוטולבאזמ
 "היצקא,ה דע דבע .פ ר"ד) ןילופב "הדוגא,.ה יגיהנממ

 (*.(םיטוטרמס ןפסאפ וטיגל ץוחמ תאזה
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 ןיבמ הנורחאה התיהש ,ךאברלאה "תייצקא, ירחא

 --700-כ הייאר ידע יפל וראשנ ,תולודגה תויצקאה
 תא קודבל תורשפא םוש התיה אל יכ םא .םידוהי 0

 (*.ורושאל בצמה
 שיא 30 םכותב) דבלב שיא 80-כ וראשנ תילאגיל
 .(םלג ירמוח ידבוע תצובקב םירחאו ךאברלאה לצא
 םינושארה םימיב םלוככ םבור ורתונ םירחא םידירש
 .םידליו םישישק רקיעב ,םיאובחמב "היצקא,ה רחא

 תפיגמ וטיגה לכב ןמז ותואב הטשפתה הלא תוביסנב
 הלחמב ועגפנ םהירייד לכש םיתב ויה .תורהבה סופיט
 ,םהיתוטימב תומל אלא ,רבד םוש ושקיב אל םילוחה .וז
 תיאופר הרזע לכ רדעיה תורמלו ,ןויגה לכל דוגינב ךא
 ןמזב וב ,תוומ ירקמ טעמכ ומשרנ אל ,תופורת אללו
 -כואה ברקב בורל םיללח ןמז ותואב הליפה וז הלחמש
 תיאופר הרזעו האורבת יאנת תורמל ,תירצונה היסול

 .םיתואנ
 השדוח ךאברלאה "תייצקא, ירחא םימי רפסמ קר

 לעש הדוקפה הנתינ ופאטסיגה םעטמ .הדמשהה תכאלמ

 םימי 3 לכ רהוסה תיבל איצמהל הרטשמהו טארנדויה

 תידוהיה הרטשמה .הדובעל םילגוסמ םניאש שיא 0
 שפחל הלחה ,רשיפו ינאל ,לגיפש ,ןירגלדנמ םע שארב
 םימחר אלל וצרפ םה .םינקז םישנא הנושארבו שארב

 -סהש םינקז םשמ איצוהל ידכ רקנוב לכו אובחמ לכ
 תולגל םינב וחירכה ,םדיב הלע אל רבדה םאו ,ורתת

 וחקל ,בוריסב ולקתנ םאו ,םירוה לש םתורתתסה םוקמ

 רוחסל םג ולחב אל םה .םהירוה םוקמב םינבה תא

 שפנ תלצה תרומת םילודג ףסכ ימוכס ובגו תושפנב
 שיא ומוקמב וחקל ,הסכימה תא קפסל ידכ ךא ,ןקז
 ,השעמה ירחאש ,םידוהי םירטוש םג ויה .דלי וא ריעצ

 םוקמ תא םהירבחל וליג ,דחוש ולביקש רחאל רמולכ
 היה אלש ,םינקזה תא ורסא השוב אלל םהו ,אובחמה
 ןינבב הליחת וזכור םיפוטחה .דוחישל ףסכ דוע םהל

 םיפוטח וררחיש ןאכ :;(הנושארה המוקב) טארגדויה
 "חושמה תרומתש ,ןירגלדנימו רסרפ שפנ ןוידפ תרומת
 דב רתויב עזעזמה .םמוקמב םירחא תחקל וויצ םירר

 רבמבונב 23 םויב םינקזה תאצמה התיה וז "היצקא,
 רהוסה תיבל ,םיידוהיה םירטושה לש םהידי ומב ,3

 רצינש ,(33--29 'מע ,םש) רדפ לש םהיתונורכז (*

 ,רקאה--רבהנייוו ,208 'מע ,רגנוא ,(139--129 ,127 'מע)

 יכ רסומ דעה) ןמרבאה לש םהיתויודע ןכו ,20--18 'מע
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 רב היצקלס טסורפ ופאטסיגה שיא עציב היצקאה םויב

 ; 13 ,2--3 'מע ,(ךאברלראה תצובק) ג

 האר ; ידוהיה תורבקה תיבב םייקתה חבטה ,רדואש יפל

 לש ובתכמ כ"כ ,לשרפו דנייפרדל .א לש םהיתויודע םג
 .רקוחה טפושה לא רצרש

 רפסמ תא םיכירעמ רבאהנטסרג .זו (32 'מע) ,רדפ
 .1500"ל הז ןמזב ורתונש םידוהיה

 דניב .ןוזמ אללו רוקב וראשנ םש םוקמ ,ופאטסיגה לש
 תידוהיה הרטשמה תאמ עיגפמב ופאטסיגה שרד םיית
 ויה דועש ,דחי םג םידליהו םינקזה לכ תא הל איצמהל
 תובורק םיתעל ופטחנ תוסכמה יולימל .וטיגב םייוצמ
 .םידוהי רהמ שיח אלמתנ רחוסה תיבו םיריעצ םישנא

 תופיטחב ליגרכ הקסע תידוהיה הרטשמהש תורמל
 איה האלכנ ,רבמצדב 12--10 ימיב םידליו םינקז

 םג רזופ ובש םוי ותואב .רבמצדב 13 םויב המצעב
 ולבוהו רדסמל "רודסה תורש,, ירטוש וארקנ ,טארנדויה
 ינפסא 120 םע חדיב םכרדב ךישמהל ידכ ,רהוסה תיבל

 -יגאי ,הקסראלקש ,הקציניימאק תודוקנמ םלגה ירמוח
 וספתנש םישנא ללוכ) הצבורפשל ולבוה םלוכ .הקסנול
 .(הינמורל וא הירגנוהל תולובגה תא בונגל םנויסנב

 םה ךא ,םשפנ לע טלמיהל םישנא רפסמ וסינ ךרדב
 חוצרל םירטושה ווטצנ הגירהה איגבש .רסמנ .,ורונ
 .והער תאש יא

 י/ןיירנדוי,, הימולוק

 חרבש ,ןאמטוג ןומולס ,הייאר דע לש ותודע יפל

 תבטה לע חצינ ,ודלוויה םויבכ םורע הגירהה רובמ

 .לפודנקאנק חצרמה

 ןיידע ורתונש הלאו ,"ןיירנדוי, הזרכוה הימולוק

 םימייק םניא תימשר יכ ,דוע םיבשחנ םניא ,םייחב
 םיציק םא -- עודי היה אלש קר ,ץרחנ םלרוג .רתוי
 .דלומה גח ירחא וא ינפל אובי

 אוצמל ולכיש ,שיא תואמ המכ דוע ורתונ לכה-ךסב
 םלוא ,תולובג תחרבה ךות וטיגה ןמ החירבב קר טלפמ
 "במה ןיב .ךכב וחילצה םיעצמא ילעב םישנא ץמוק קר

 רכש תא ולביקש רחאלו םידגוב םג ויה םייראה םיחיר
 ואיבהש םינמרגה ידיל םהיתונברק תא ורסמ ,םתחריט

 וסינש םידוהיה תא ןימלע תיבב גרוהל האצוהל םוי לכ
 .תולובגה תא בונגל

 -רו'צו 'ץא'צוב ,הטסולט תואטיגל וחרבש םישנא ויה

 -סיגל םיניארקואה י"ע ורסמנו וספתנ םבור ךא ,בוקט
 .ופאט

 היצילאג ברעמל םיירא רותב םישנא רפסמ וחרב ןכ
 -יב ושע רסרפו ןייטשלגנא סדנהמה .תיברעמה ןילופלו
 ךותב וטיגב ראשיהל ידכ םיצמאמה לכ תא םייתנ
 .תונגרואמ הדובע תוצובק

 וטיגה ירעש לע וקבדנ 1943 ראונאיב 107ה םויב
 םייוצמה םיצפחה לכש ,ךאברלאה י"ע תומותח תוזרכ
 -לטימ השטיודסקלופ, לש םתולעבל םירבוע וטיגב

 לע .ךאברלאה רריפראשרבוא דמע ושארבש ,"הללטש
 התיהש ,וטיגל הסינכה הרסאנ תיניארקואה הרטשמה
 -סקלופה לש ךכ םשל הרצונש היצילימל קר תרתומ

 .תידוהיה השוריה לכ לע הרמש איה םצעבש ,השטיוד
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 י'טדח,,ה וטיגה

 ,רסרפ רשקה שיאמ ופאטסיגה שרד ראונאיב 20 םויב
 םיתב המכב ,םייחב דוע וראשנש םידוהיה תא זכרל

 םידוהיה ווטצנ ,ראונאיב 7-ב ,ןכ ינפל) הבולאו בוחרב
 זכרתהלו םיכומסה תובוחרהו בינויגל 'חר תא בוזעל

 ךיראת וליפא עבקנו ,(םירחא םינטק תובוחר המכב

 --ראונאיב 30 םימיב-- "שדח,ה וטיגל הרבעהה לש

 וטיגב אצמייש ימ יכ ,ורתיה םינמרגה .1942 ראורבפב 1

 ומוכיסב .הריי ,םירומאה העשהו ךיראתה ירחא ןשיה

 עטקב ,"שדחה, וטיגב שיא 2000"כ וסחדנ ,רבד לש

 .הלטשגאלשמואה דעו וטיגה רעשמ ,הבולאו בוחרה לש

 -חמב וא גג תיילעב ימ ,(שיא 30-מ הלעמל) רדחב ימ

 .גג"תרוק אלל םישנא םג ורתונ ,תאז םע .םינס

 ,רצינש יבצ םהיניבו םישנא לש הנטק הצובק

 היה אל יכ ,הבולאוב םירופסה םיתבל סנכיהל ובריס
 (* .םינמרגב ןומ"א םהל

 ,רסרפ ,םייחב רתונ דועש םידוהיה לש דיחיה םרבוד

 השקבב ופאטסיגה תדקפמ לא 1943 ראונאיב 31דב הנפ

 ברע ותואב דוע ."שדחה, וטיגב םיתב רפסמ ףיסוהל

 ,לטרה) ופוש דקפמו ופאטסיגה יניצק םוקמב ונזיפוה

 -ןינב וביצקהו בל תובידנ וליגש (טסורפו ץלוהרבוא

 ופאטסיגה יניצק יכ ,רהמ שיח ררבתה ךא .ףסונ לובג

 יכ ,רוידה תקוצמ תא םידוהיה לע לקהל ידכ ואב אל

 םינכוש םידוהיהש םיתבה תא תפסונ םעפ רוקסל םא

 הריתי החריט אלל רחש םע תרחמל ולכויש ידכנ ,םהב
 תרחמל ,םנמאו .שארמ תננכותמה "היצקא,ב םאיצוהל

 ,וטיגה רעשב הדובעל םיאצויה ורצענ ,רקוב תונפל

 עציב הלטשגאלשמואב .םהיתבמ ואצוה םירחאש דועב
 םעפהו ,היצקלסה תא ומצעב ץירדייל ופאטסיגה שאר

 שיא ידיב הלע אל יכ ,הלק הכאלמ םיחצרמל התיה

 רצינש ,25--24 'מע רקאה--רבהנייוו לש םהיתונורכז ("

 ; לשרפ ,ןמטוג לש םהיתויודע ןכו ,140--139 ,135--132 'מע

 תיבב העצוב גרוהל האצוההש ןעוט דעה) 12 'מע רדואש

 ,רקאה ףלוו לש ותודע םג האר ,(רבמצדב 14 םויב ןימלעה

 .1219 'סמ ןילופב תידוהיה תירוטסיהה הדעוב הרסמנש

 'מע ,רדפ ,25 'מע ,רקאה--רבהנייוו לש םהיתונורכז (*
 "ומהה האצוהה ותודע יפל) 148--144 'מע ,רצינש ,4
 םהיתויודע ןכו ,(ידוהי ןימלע תיבב המייקתה גרוהל תינ
 ןיב ;20 'מע ,רדואש ,ןאמקראמ ,רגאט טנומגיזו הלאס לש
 ,ןמרבאה ,רגיב ,רזייוו ,ץיברוה :ויה םייחב וראשנש 35-ה
 ,שירפ ר"ד ,רגייצ ר"ד : םיאפורה ןכו רקאה םיחאה ,ןמלק
 םיימוי ירחא .רגניטא םגו ןרוה ,רדיינ םיחקורה ,ןמרסאו ריד
 םיחאה דחא ,רדיינ ,ןיילק ,רזייוו) ןימלע תיבב םהמ 5 ורונ
 .(18 'מע ץיברוה) ןטרגמואב ,רקאה

 ,רדפ ,26 ,22 'מע ,רקאה--רבהנייוו .ח לש םהיתונורכז ("
 'מע ,ץיברוה לש םהיתויודע ןכו ,'רכז ,רצינש ,36 'מע
 ןאמקראמ יפל ,5 'מע ,קינרובקילו 12 'מע ,רדואש ,0

 חקורהו רגייצ ר"ד חצרה םוקמל ךרדב םמצע תא וליערה
 .ןאמדלוג

 סנכיהל וחילצה םיטעמ קר .רצק הכ ןמזב אובחמ ןיכהל

 וב ורונג םירעשה ךרד ץופקל וסינש הלא .םיאובחמל
 ץוחמ ורג הכ דעש םהיתוחפשמו םיאפורה םג .םוקמב
 .רהוסה תיבל ואבוהו םעפה ופסאנ ,וטיגל

 2 ,םיאפורה םכותב ,שיא 35 קר וררחוש ,םוכיסב
 םיתב ינשל ורבעוהו םירחא עוצקמ ילעב 207ו םיחקור

 תורדשבש תיבב וזכור (107כ) םירלדנסהו םיטייחה)

 םהיתוחפשמ :("'םירוגמל םהל ודעונש ,(י'צשונלוו

 1-ה ,םויב וב דוע ולבוה -- שיא 1500"כ -- רתיה לכו
 םשו הצבורפש תשרוחל ,םיירהצה ינפל 11ד-ב ,ראורבפב

 .וחצרנ

 תולילו םימי השולש ךשמ םיחצרמ וללותשה וטיגב

 ,הניפ לכב ושפיח םה .םירתתסמ םידוהי ירחא םשופיחב
 -יארקואה היצילימהו םישטיודסקלופה .הפציר לכ וקדב

 -תתסמ םידוהי ירחא םישופיחב דחוימב ונייטצה תינ

 .שושיג יבלכב םג ורזענ ופאטסיגה ישנא .םיר
 -ובחמב ואצמנש םישנאה לע םירודכ וזבזיב אל םה

 רדסמל בוטה םנוצרמ ועיפוה אלש לע שנוע רותב .םיא

 -זכאב וכוה ,םיגלשומה תובוחרל םידוהיה ואצוה ,תוומה

 דע -- הרימש תחת -- םוקמב םילטומ ּוראשוהו ,תּויר

 .םתמשנ תאצ

 טרפ ,וב וראשנ ;וטיגה לסוח 1943 ראורבפב 2-ב

 רתתסהל וחילצהש םידוהי קר ,ל"נה עוצקמ ישנא 35-ל

 -מל דחוימב ורפחנש תורובב ,םיפתרמב ,גג-תוילעב
 -- היאר ידע לש םתכרעה יפל -- רפסמב ,וז הרט

 ,רחואמב וא םדקומב רבד לש ופוסב ךא .שיא 200זכ
 םירחאה וטיגה יבשות לש םלרוג םע ההז םלרוג היה

 תורבקה תיב חטשב היריב תוומ :יפוסה ולוסיח ינפל
 .ידוהיה

 חרזמב תולודגה םירעה תחא הימולוק התיה ךכו

 הז חנומב) "ןיירנדוי, הזרכוהש הנושארה ,היצילאג

 םלוסיחו "תויצקא,ה רמג ןויצל םיחצרמה ושמתשה

 טקירטסידהש ןמזב וב ,(תואטיגב םידוהיה לש יפוסה

 השעמל) םידוחימ יונפכ 1943 ינויב 25-ב זרכוה ולוכ
 ינורחא לש םלוסיחל יפוסה ךיראתה ,1943 ילוי היה
 לשימשפ וטיגל טרפ ,היצילאגב םיידוהיה םיבושיה
 .(1943 רבמטפס לש הנושארה תיצחמב לסוחש

 ,םירלדנסהו םיטייחה ואבוה 1943 סראמ תליחתב

 1 םויב הנורחאה "היצקא,ה ירחא םייחב ורתונש
 .םש ורונו ידוהיה תורבקה תיב לא ,1943 ראורבפב

 רפיקו ןאמסייו םיחצרמה ולפיט הז גרה השעמב

 רתיה ןיב .תיניארקואה הרטשמה תייוולב .(0[10ע)

 ;רגנסמו רקאה"ןבהו באה ,ןמרבאה ,רגיב :וחצרנ
 דמעש העשב טלמיהל הלע ץיברוה לאומש ידיב קר

 * חותפה רבקה ידידלע רבכ

 20-כ ינאפיש חצורה ןימלע תיבל איבה םוי ותואב
 .שפנ םחצרו םיאובחמ ךותמ םאיצוהש הארנכ ,םידוהי

 םש ,רוגס רדחב ברעה תועשב וזכור םיאפורה לכ



 הימולוק רפס 24

 הרשפ תא םניבהב .גרוהל האצוהל הלילה לכ וניתמה

 םלוכו םהידיב היהש לערב ושמתשה ,הנתמהה לש

 "ובב םיניילתה ועיפוה רשאכ .הלילה ותואב ודבאתה

 .תויווג 7 ואצמ ,תורבקה תיב לא םליבוהל ידכ רק

 םיחאה -- םיינישה יאפור םגו ןמרסאו ריד אפורה

 .דעומ דועב וטלמנ דירפטוג

 םיחצרמה תמישרו םימדה ריצק

 ענ הימולוקב וללוחתהש הדמשהה "תויצקא, רפסמ

 עבק רשא ,(ץיבורוה) דעה ותוא קדצו 20 ןיבל 17 ןיב

 ןרפסמ תא רוכזל לגוסמ היה אלש ,תובר הכ ויה ןה יכ

 םמשל םייואר םייטסיטאטס םינותנ ונל ןיא .קייודמה

 םיגמיהמ הייאר ידע .ןודבאהו ןברוחה לדוגל םיסחייתמה

 הימולוק תודהי לש תונברקה רפסמ תא םיכירעמ

 "ולוק יבשות 25000"כ םכותבו ,שיא 70.000-ל הביבסהו

 *(ןילופ ברעממ םיטילפו םילוג תוברל) הימ

 הדמשה הנחמל "םישוריג,ח עוציבל תויארחאה
 תורבקה תיבבו הצבורפשב תוינומהה תוחיצרהו ץ'זלב

 510ת6:) ןוחטבה תרטשמ לע תורישי תצבור ,ידוהיה
 םהירזועו ופוש | ,ופירק ,ופאטסיגה ( 1

 הלא םינוגריא .תיניארקואה היצילימה ישנא ,םיעשפנה
 .םידוהיח לש ינומה חצרב ללכה ןמ אצוי אלל ופתתשה

 הדמשהה תא ועציבו "םישוריג,ה תא םג ולהינ םה

 -פוטס) בונולבאי ,בוסוק ,יטוק : םיכומסה תומוקמב

 רילנרשט ,ןיטרבוא ,הקנדורוה ,ןי'זיני'צפ ,ןיטסיפ ,(ט'צ

 ה"סב -- היבא'זו ןיטאינס ,בוטולבאז ,ץיזדזובג ,הצ
 .םידוהי 70.000-כ הביבסבו הימולוקב רומאכ ודמשוה

 םימשאה ,המחלמה יעשופ ןיבמ רתויב םיירזכאה לע
 דרחא היה םהמ דחא לכש תינומהה הדמשהה עוציבב

 "אהנייו ,רגנוא לש םנדמוא לע תוססובמ הלא תוכרעה ("'

 ,לשרפ ,קינרובקיל ,ןטראב ,ץיבורוה ,רצינש ,רקאה--רפ

 .רדיינו ןאמקראמ
 -קואב 22 םוימ דירפטוג ראקסוא ר"ד לש םהיתויודע ("'

 ,רמירד השמ לש ןכו ,רסילש השמו ףסוי לשו 1946 רבוט
 וידי ומב הרי .ל יכ ריעה ןורחאה הז ןנגכ .ל לצא דבעש

 יטוקמ ךייוו לארשיב רבוטקואב 10 לש "היצקא,ה םויב
 ינפל םויב ; םידלי 107ו םישנ 10 תבכר תנחתב חצר ןכו

 לש ותסיג תא החצר םג איה ,ותשא י"ע םידוהי 5 ורונ ןכ
 -- .וטיגה לוסיח ינפלש םויב לשיפ הטיא -- רסילש השמ

 האר ,חספ לש "היצקא,ה ןמזב םידוהי רפסמ חצר םג .ל

 טפשמב סוקראמ ףלודאו דארלסקא הלואפ לש םהיתויודע
 .0--4/20--66 ,םשו"די ןויכרא ,ץירדייל

 .1947 רבמטפסב 20 םוימ לאג ןאבוי עשופ לש ותודע ('"
 .ןמרבאה ותודעב רסומ טסורפ לש ויעשפ לע

 ר"ד לש ודליו גלאביינש .א לש ומא תא חצר אוה ("
 -לעש רקוח טפושל גלאביינש ,מ לש ובתכמ) ןייטשנלוו

 ; 1966 רבמבונב 27 םוימ ,טאטשמראדב טפשמה תיב די

 .רצרש לש ובתכמ
 .11 'מע ,ץיברוה לש ותודע (**

 "שופ םינמנ ,םינועמ םידוהי תואמ ןדבא לע תישיא יא

 :םיאבה המחלמה יע

 שאר ,1911 דילי ,(1,01601₪) ץירדייל רטפ (1

 1941 ויתסמ ,הימולוקב ופאטסיגהו ןוחטבה תרטשמ

 -קא לש בר רפסמ תישיא להינ אוה .1944 ראוני דעו

 ינימ לכב שומיש ידכ ךות ,זוחמבו ריעב הדמשה תויצ

 תא איצוהל מ"ע םוקמו םוקמ לכב תונוש תולובחת

 םג אוה .שפנ םחצרלו םהיאובחממו םהיתבמ םידוהיה

 "קא,ב) םידליו םישנ םכותבו ,םידוהי וידי ומב חצר

 םג ליעפ קלח החקל תויריב חצר ישעמבו "תויצ

 האצוהב ףתתשה םגו ,(4ם011056 1.61001ש₪) ותשא

 תינלופה היצנגילטניאה שוריגו םינלופ 12) לש גרוהל

 ץירדייל .םלוכ ופסינ ובש ,קנאדיאמ זוכיר הנחמל

 זוחמ בובאלסינטסב ופאטסיגה שאר  םע הרחתה
 ("ןגס6תעס!מ") םידוהימ יקנ תויהל םידקי ימ לש

 (* .וז תורחתב חצינו

 דאלממ ,1904 דילי ,(אתזממ (0:0ע) יאג ןיורא (2
 קר אל םידוהי וידי ומב חצר אוה ,ץירדייל לש םוקמ
 הכ ."םנוקיתכ, םימיב םג אלא ,"תויצקא,ה ןמזב
 ,תדלומ תשפוחל ותאצ ינפל ,1942 ץייקב חצר לשמל
 .ןיטאינסמ רנייר ץרפ תא םכותבו םידוהי רפסמ

 לכירדא .(290580) ןוטנא לראק טרבור טסורפ (3
 ופאטסיגב תידוהיה הקלחמה לע הנוממה, עוצקמב
 וג06תץ610ע0ת% 010" 40061טתמש₪ 1% 66%ע 5160677 )

 ,ויתונברק חצרמ םדב תולאוגמ ויה וידי 1
 רצלוו םישנה ןכו בוטולבאזמ ןרק ר"ד הנמנ םמעש

 תוומה רעיב גרוהל האצוהה תא להינ אוה .רגרבו
 .הצבורפש

 ,1904 דילי (007ת876 600666) הדאג דראהרג (4

 חצר םג אוה) הרקומ בוחרב "היצקא,ה תא להינש

 ופאטסיגהש רחאל םינושארה םימיב רבכ ,וידי ומב
 "בה ןמ םימ בואשל האציש הידוהי הרענ ,ריעל עיגה
 ינומה חבט לע חצנמ היה טסורפ םע דחיב .(רא
 ל? הצבורפשב םידוהיה

 יארחא ,1906 דילי ,(א000186מ) סנאה שיפוק (5

 דליו םישנ תגירה םהיניבו ,רופס ןיאל חצר ישעמ לע

 תוירזכאב ידוהי רטוש וידי ומב הלת םג אוה ;םיד
 לש "היצקא,ה םויב רהוסה-תיב רצחב ,הראתל השקש
 5 1942 רבמבונב 5"ה

 ןמוציעב ךלהתה (ש/6188מגממ) ןאמסייוו טרוק (6

 המכ דע .הכורא תידי לעב ןזרג םע "תויצקא,ה לש
 שיבא תא ןוגכ ,םישנא רפסמ וידי ומב גרה ,עודיש
 ילעב לש תואנדסב רסולש רטסיימרדלה תא ,ותוחאו
 ,ץיבורוה לאומש לש וסיג תא תובהלל קרזו הכאלמ
₪ 

 הרטשמה שאר ,(ו/גצנמגתמ) ןאמראו טרבלא '(7
 רחאל ספתנשכ ,ומצעב הדוה אוה .(אזוסס) תילילפה
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 םידוהי תואמ תגירהב ,רבונאה די לע המחלמה רמג

 * וידי ומב

 דילי ,(132מ86%86מ00/16]) לפאדנעקאנק קירדירפ (8

 ןאזרתונתה]סססז  רותב הליחת ,ופירק שיא 6

 -שופ םע הנמנ ,זותונתה150א070(ג" כ"חאו 35+

 םייוניעב האושה ילוצינ י"ע ומשאוהש םייצאנ םיע
 םע דימת וטיגב ךלהתה אוה ;ריבכמל חצר ישעמבו

 לפנתהל דחוימב ףלואש רוחשה ובלכ תייוולבו חדקא
 רודכ היה הצקבש םירטושה"תלא םעו ,םידוהי לע
 .םוקמב וב הרונ וכרדב הרקנש דלי וא רבג .תרפוע

 אוה .ומוקממ זזש ימ לכב הרוי היה "תויצקא,ה ימיב

 תא םהיניבו ,םישנא לש בר רפסמ וידי ומב גרה

 לכ תא ןכמ רחאלו ןייטשלימ ,ולצא קסעוהש לעופה

 תא ;דדש השוכר תאש הבולאוו 'חרב תיבב ,ותחפשמ

 -טראב ףסוי תא ,ריינל קסע ילעב רבעשל ,בילטוג גוזה

 טמירפ ףסוי רענה תאו טסורפ היח תא ,רגיינ תאו דלפ
 ינשו תולוח םישנ 30 םילוח-תיבב גרה םג אוה .'וכו

 -וחה תיב תניגב םימותי 20 חצר םגו ,םינטק םידלי
 * ידוהיח םיל

 :הלא םיעשופ לש םהיתומש דוע ןאכ וניוצי

 הגירהב ספתנש רחאל הדוהש (116/6ע) רפיק דרפלא

 לואפ רריפראשרבוא לש ; םידוהי 300-200דכ לש זידי ומב

 -מישל וז המישרב רכזוהש (118116086מ) ךאברלאה

 רוסה תיבל אבוהו ןלקב ספתנ אוה ;םימעפ הברה הצ
 התבגנש ינפל ומצע תא הלת וב ,ףרודלסידב רה

 ,דועו רללמש ,ץטיד טרבוה :ויעשפ לע תודע ונממ

 ,(כססס16ע) רלפוד הקנדורוהב ופאטסיגה שאר לשו

 ופאטסיג ישנא תרזעב ,םוקמב "היצקא,ה תא ןגריאש
 2000"כ וחצרנ הב ,1941 רבמצדב 4 םויב ,הימולוקמ

 .םידוהי
 ליעפ קלח וחקל ופאטסיגה ישנא םע דחא םכש

 ןכו ,לושינהו היצאנימרטסכאה יבלש לכב עירכמו
 ישנא ,םוקמב חבטו םידוהיה "שוריג, לש םיעצבמב
 ועיגחש ,שיא 35 םרפסמב ,(56ת₪(20011261) ופוש

 -קא,ח ךלהמ ידכ ךות .1941 רבוטקוא ףוסב הימולוקל

 .רהוודניוו ןורהא לש ותודע ("
 ופי--ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיבב םהיתויודע ("
 דארלסכא הלואפו סנוי ,רדואש לדנמ ,ץיבורוה לאומש לש

 טארנזליה השמ ,רגניז בקעי לש ןכו ,(1960 ינויב 13 םוימ)
 היראמ לש התודע ,(1960 ינויב 200 םוימ) רדואש הקברו
 ;0--4/20--6 ,םשו"די ןויכרא ,ץירדייל טפשמב הקסבליסאו
 ,טאטשמראדב רקוח טפוש לא רצרש לש ובתכמ םג האר
 -כזו ,ןייטשנלוו ריד לש םהיתויודע ןכו 8.4.1965 [פרווטנא
 .(17 'מע) רדיינ לש ויתונור

 ופוש ישנא לש ןכו סוקראמו ןמרבאה לש םהיתויודע ("'
 .ןמדירפ .ט לש ץבוקב ,רטטשפוה ץנארפו רנייטש סיללא

 ,פסתטקס .זו6קפצ6זסז60ת6ז ות  א0]סתו68", 1134:

 תוריל היה םדיקפתו רגסה יעצמאב וטקנ םה "תויצ

 .טלמיהל הסינש ימ לכב

 ופתתשהש ופושה ישנא ןיבמ רתויב םייארחאה םע
 דחא לכ רשאכ ,תינומהה הדמשהה עוציבב לעופב

 ,םינועמ םידוהי תואמ ןדבא לע יארחא היה םהמ

 : םינמנ

 דילי ,(11ג116)) לטרה טרברה טנאנטיולרבוא (1

 -אה רפסמב בר ןיינע הליג הז עשופ ;הניו שיא ,2
 -עמב ברועמ היהו וטיגב תולחמו בערמ םיתמה םישנ

 שומיש לע הדוקפ איצוהש אוה ;םיינומה חצר יש
 הצבורפשב הדמשהה עצבמב תיסור תשומחתו קשנב

 -קאמ הגירה איגב וידי ומב הרי ןכו ,תורבקה"תיבבו

 עודי) םיילאודיווידניא חצר ירקמב ןכו ,יטמוטוא חד
 תבכ השא םישנא הברה יניעל וידי ומב חצר אוהש
 רבוטקואב 16-ב "היצקא,ה ירחא ,בוחרב התכלב 0

 הלעוה םידוהיה תדמשהב בר יכ וקלח רובעב .(2
 " ןאמטפיוה,  תגרדל

 0%תתוהז) ראואבניילק ראמטוא טנאנטיולרבוא (2

 66)וג55- ירי תדיחי לע הנוממ היה | ,(א6ותסגטסז
 תוצובקב ןימלעה תיבבו הצבורפשב (%:סתנמהמ0
 -קא ךותמ ומצעב הרי ףאו ,שיא 140 שיא 100 לש
 -אש דועב ,(2131186715%016ש) 7,65 רטוקב רזואמ חד

 27ה לש היצקאב .םודיסוד ירודכב ושמתשה םירח
 םידלי רנייטש םשב ופוש שיא םע דחיב ספת לירפאב

 גרה ךאברלאה תייצקאב ;שאה ךותל םוקרזו םינטק

 .14-15 ןבכ ,טמירפ רענה תא

 -ויב םיירזכאה דחא היה ,(681) לאג טנאנטיול (3

 תא דדשו םידימא םישנא חצר אוה .ופוש ישנאמ רת

 -קא,ה ןמזב ; (ותשאו גרבסיירק השמ ,לשמל) םשוכר

 עודי .םידלי וידי ומב גרהו דיב ןזרג םע ךלהתה "תויצ

 םתוא אצמש םידוהי רפסמ ומצעב חצר אוהש םג

 תא םהיניבו (רבוטקואב 10 לש היצקאב) םיאובחמב

 רטושה םע דחיב לצרה תחפשמ תאו םיובנזור 'בג
 .(111ו%6%ג) אקטילה יניארקואה

 ,(5661ת0" | .41015) רנייטש ,(0:611ת81%) טראהלג

 00678606 ) רטסיימטכאוורבוא תגרדב היה אוה)

 "היצקא,ה םויב וספת ראואבניילק םע דחיב ,(ננג61800%

 ךותל םייח םוקרזו םינטק םידלי לירפאב 27ה לש

 תולגוסמ ויה אלש תונקז םישנב הרי ,תרעובה שאה

 -ירשב ףתתשה םג אוה ,זוכירה תדוקנל ונוצרכ רהמל
 םג אוה ,תובהלה ךותל םידוהי המכ קרזו כ"היב תפ

 לש ותחפשמב ,רמאהטוארק קחצי לש תוחאב הרי

 ; (ומאבו דליב) רוטנק לאומש

 דוממ היה ,1893 דילי ,(8(5א8) אקארטש ץנארפ 6

 .הידוהיב הרי) (עכססש16ע) :הלא ופוש ישנא לע הנ
 ןמזב ,טסורפ 'בג תא חצר זכו ,1941 ףרוחב יראה דצב
 ;(לית רדג י"ע הינלופ םע התחיש
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 ותסיפת רחאל הדוה ,1906 דילי ,(ת6מ0%8) קנרפ (6

 5 םוימ ותודעב) .רתויב םיירזכאה םיעשפה עוציבב

 "לג תא ןכו קנרפ תא ץיאוא םישאה 1947 רבמטפסב

 תוגהנתהב (615%]) לסיינקו (0011תגז() טראה

 גרוהל האצוהל ךרדב .לוסיח-תויצקא תעשב תיטסידס

 -אווצב וכשנש םיבלכב םיחצרמה ושמתשה ,הצבורפשל

 -של הסינ קנרפ .(תוומל םינודנהמ םירזג וערקו םיר

 .רהוסה תיבב ושפנב די חול
 תרחנ ,1913 דילי ,(501ס8מַע) ינאפיש ץנארפ 7

 ונופצמ לעש עשופכ האושה ידירש םידע לש םנורכזב
 -שכ) רלה בקעי תגירה ןוגכ ,םיבר חצר ישעמ םיצבור

 -ותי םידלי השולש ,(ודיב בלול םע תסנכה-תיבמ רזח
 ,לכוא שפחל (וטיגה םוחתל ץוחמ) קושל ואציש םימ
 דצב םאצמש םיחבטמה תיבב םידוהי המכ תגירה ןכו
 ,ראואבניילק ויחצרמ"וירבח םע דחיב .דועו ,יראה

 ,ןייטש תוחפשמה תא וחצר ,ץיאוא 'יו רנייטש סיולא
 רחאל ותודעב .דחא רקנובמ ואצוהש ץילבו ןמכואב
 .חצור אוהש ומצעב הדוה רהוסה-תיבב שבחנו ספתנש

 אלל ירזכא שיא היהש ,(₪וש 18600) ץיאוא (6
 שגפש ימ לכב הרויו וטיגל סנכנ היה ,והשלכ שגר
 -רהו -- וחצרנ םהירוהש ,םימותי םידלי וא םינקז ,םש

 "יגה תפירשב תופתתשהב הדוה ומצע אוה ,םוקמב םוג

 ףזוי םע דחיב ,תורבקה"תיבב גרוהל האצוהב ןכו וט
 דישו ,(ק0עטסא) קורפ ,(236150ת(תה10ז) רלאטנזייר

 "וזמ םיתעל שמיש אקארטש .( (56תוססּהתַע) ינאפ

 .תורבקה תיבב םירויה תתיכ דקפמ רותב תונמ
 -שהש ,םיפסונ ופוש ישנא לש םהיתומש ונל םיעודי
 א087) רנגרק .סורג טננטיול ןוגכ ,חצר ישעמב ופתת
 וקראמ |(תשקץ60ת(520060ע) רפוהסטכרפור ,(תסע

 - ופושה דקפמ לש גהנ רותב שמישש ,(18180)
 גרוהל האצוהל ולבוהש םישנאב הריו | לטרה

 .הצבורפשב
 רתויב םיליעפ ויהש םייצאנ םיעשופ לש וז המישר

 -כהל יוארה ןמ .האלמ הניא הימולוק תודהי תדמשהב
 ןאמטפיוהזיירק לש םהיתומש תא םג ,תוחפל הב ליל

 -קאב ףתתשה םגו דושו לזג בורמ רשעתהש ,ןאמקלופ
 -צעב הרוי ותוא האר ץנירפ טנומגיז הייאר דע) תויצ

 ,4.8.194ד7-מ סקאל הלרפ םילוצינה לש םהיתויודע ("*
 רמאהטוארק סוקראמ ,1.8.1947 םוימ רמאהטוארק קאזיא
 רסילש השמ ,8.10.1947דמ ןמרטסוש ןמרה | ,17.9.1947-מ

 לש ןכו 19.2.19577מ ןמכואבו דלפטראב .ל.י ; 25.7.19477מ

 ובתכמ םג האר ; 24.3.1947-מ רגניז בקעיו רגרבזיירק דוד

 ,ןפרווטנא ,טאטשמראדב רקוח טפושל רצרש םהרבא לש

 "חב םהיתויודעמ םילוקוטורפה -- ףוסבלו 1965 לירפאב 8

 ,(15.9.1947) אקארטש ץנארפ : םייצאנה םיעשופה לש הריק
 12.9) ינאפישו (15,9.1947) קנרפ ,(5.9 ,16.9.1947) ץיאוא

 בוסוק רפס םג אר ;(םש) ןמדירפ .ט לש ץבוקב (7

 .30ד 'מע

 -- הדובעה דרשמ להנמ תא ןכו ,(םידוהי ינשב ומ

 "סב ופאטסיגה םע הלועפ ףתישש ,(861)3810) לאכימ

 .ץ'זלבל םידוהיה שוריגבו תויצקל
 הברה לש םהיתומש ונל םיעודי אל ,רעצה הברמל

 "אנה םיעשופה םע הלועפ ופתישש םייניארקוא םיררוצ

 .ינומהה חצרהו הדמשהה יבלש לכב םייצ
 לש םהיתומש תא םהיתויודעב וריכזה ופוש ישנא

 ם6") וקנמוד -- תיניארקואה היצילימהמ םיניילת ינש

 אקטילה תא ,14 תב הידוהי הרענב הריש ,(תסת0
 תחפשמ תא חצר לאג םע דחיב רשא ,(11ןג(אב)

 **לצרה
 םיגוחה ,הביבסהו הימולוקב םיימוקמה םיבשותה

 היסולכואה ןכו יניארקואה רוביצה ברקמ םיינמואלה

 אל הדימב םינלופה םגו) לודגה הבורב תיניארקואה
 הקשעו םידוהיל הזע האנש הרודח התיהש (הטעומ

 התדמשהל טעמ אל "ומרת,, םה םג ,םידוהיה שוכר תא
 הלוכ הביבסה .תידוהיה היסולכואה לש תילאטוטה
 -תשמ םיניארקוא הב וטטוש םוקמ לכב ,תנייוע התיה

 -של ולכי םיטאפראקה תורעי .םיצאנה םע הלועפ יפ
 -לה תויניארקואה תויפונכה םרב ,םידוהיל הסחמ שמ

 -רש םיצבובלובו םיצבוקינלמ ,םיצבורדנאב .תוינמוא
 .תאזה תורשפאה תא וענמו םהב וצ

 -טיהה םיחצרמל ליעפ ןפואב ורזעש םיניארקואה
 דוקש רחאל וקסעתה ,הדמשהה ישעמ עוציבב םיארל

 -חא רּועיבבו דייצב "ןיירנדוי,, הזרכוה הביבסהו הימול
 םיאובחמב םייובח וראשנש ,םייחב ודרשש םידוהיה ינור
 ודיפקהו הבר תונריע וליג םה .תורעיבו תודשב םש יא וא

 תיזחהש ןמזב ; םיצאנה ינרופיצמ לצניי אל ידוהי םושש
 תויניארקואה תויפונכה וריבגה ,הברקתה תיטייבוסה

 -חה םיידוהיה םידעה תא לסחל המגמב ןהיתולועפ תא
 .ןיידע םיי

 שבוכה לוע תחת םיקנאנו םיפדרנ םמצעב םינלופה
 ידכ רשוכ תעשל םייניע ןוילכב וכיח םיניארקואה םג)
 ולא תא יכ הנעטב םינלופה םע םנובשח תא תושעל

 וליג (ודמשוה םידוהיה םרט דוע דימשהל יאדכ היה
 .םידוהיה לוסיחמ ןוצר תועיבש

 חוכ .טלחומו םלש היה הימולוק תודהי לש הנברוח
 "הו םיבושיה לע םרואב ונרקש החור ףועמו התריצי
 ךכ לע .םיחצרמל הפי םיעודי ויה םיידוהיה םיצוביק
 ס"סה שאר ,ןמצאק ינומחה חצרמה לש ח"ודה דיעמ
 -- היצילאגב ןאכ, .היצילאג טקירטסיד לש הרטשמהו
 ?םידוהיה תלאש ןורתפ, לע ולש ח"ודב ןמצאק בתכ
 ,תושבוגמו תולודג תוביטחב םהינומהב םידוהיה ויח --
 םלוע םיווחמ םהשכ ,ץראה יקלח לכב םיפלא תואמ

 הלודיג תא םלועה תודהי הבאש ונממ ,ומצעל דחוימ
 ."ינחורה

 תודועת, תרזעב ולצינ םידוהיה ןמ יספא זוחא קר
 הימולוקמ ידוהי בובלב לצנהל הכז לשמל הכ ."תוירא



 207 הימולוק רפס

 .שריה תיבמ הדליטאמ ןכו סוקראמ יי'זדנא ףלודא ר"ד

 .גרבנזור הקנלב

 סלועה תומוא ידיסח

 -והיל ורזעש םיניארקוא וליפאו םינלופ םג ויה םלוא

 -והיה ןעמל םמצע תא ונכיסש םישנא רפסמ םגו םיד

 שיגהש ירצונ לכל יופצ היה תוומ שנוע ירהש ,םיד

 .וטיגה לוסיחו תויצקא,ה ימיב םידוהיל יהשלכ הרזע

 תרזועבו הקסבמד) םירצונב תורילמ ועתרנ אל םינמרגה

 תינלופ החפשמבו ,(םידוהי 12 הריתסהש ,הלש תיבה

 .םידוהי תרתסה ןוועב ,עודי אל המשש

 החפשמ לש םהישעמ תא חבשל ןייצל שי ,ןכ ומכ

 ,'ץיבייקיזדוכ היראמ 'בגה לש ןכו ,ק'צאזוק תינלופ
 רהוודניוו היצרוא ןכו ,ותשאו רדואש לדנמ .סדנהמ

 8 ךשמב םירצונ לצא אובחמב ורתסוה הינה ותוחאו

 -חמב ינלופ לצא כ"חאו בו'צאסוקב הליחת ,םישדח
 רצינש יבצ .(גרבנירג .מ לש ותיבב) ריעה זכרמב יאוב
 הסחמ ולביק (שיא 16 דחיב) םירחאו ותחפשמ ינבו

 ןכל םדוק ולביק םה ;רורחישה םויל דע "ירא, לצא
 "היצקא,ה ןמ םתחירב םויב הקומע תישונא הרזע
 -טארט ןביא תאמ ,1942 רבמטפסב 7-ה םויב ,בונ'זורב

 ותחפשמ ינב םג .(םיטסינומוק םהינש) ותשאו קאי
 :ונייהד .םירצונ לצא הסחמ ולביק ןייטשנלוו ר"ד לש

 שדוח 17 ךשמ ואבחתה ןאמטוג גוזה םע דחיב ומא
 ונתוח ;הימולוק י"ע יקידאיפב טסינומוק רכיא לצא

 לצא ויה הדכנ םע דחיב םרוטש -- ןייטשנייוו יצאנגיא

 'בג הירצונ לצא ואבחתה ןכ .אפוג ריעב ולש תרזוע
 רכיא לצא ואבחתה הדלי םע ןאמקראמ הטירו ,סצייר

 דומוק ,ותשאו קאיבילש י'זדנא .(הימולוקמ מ"ק 20)
 ךשמבו םידוהי 107ל הסחמ ונתנ ,רבעשל ליעפ טסינ

 .םיירמוח אלו םיילאיצוס םיעינמ ךותמ םישדח 8

 --37 'מע רדפ ,209 ,207 'מע ,רגנוא לש םהיתונורכז (**
 12דמ המישר) רדיינ ןכו 149 ,98--96 'מע רצינש ,42 8

 ,ןאמקראמ ,ןמפואק 'בג לש םהיתויודע ,(1944 ראורבפב

 .סוקראמ ,רגניז ,ןייטשנלוו ר"ד ,ןטראב ,ןמטוג ,רדואש

 .םש ,רדפ--טכה הנשוש ןכו ,םש ,אשזוב ,גינה

 ,היימולוק סקנפ ,"בר רעיימאלאק רעטצעל רעד, .פ,ג ("'

 'מע ,םש ,סיומש רבח,, ,דיישקראמ .מ.י ; 211--268 'מע

 : 286--285 'מע ,םש ,שירפ (וינוב) ףלודא ר"ד ; 1

 .םש ,רגה

 ,יימָאלַאק סקנפ ,"ראסעפארפ דומלת רעד, .א .ש ("

 -היה יעדמל ןוכמה,, ,ןדא חבש הושה ,316--315 'מע ,םש

 "ורכז ב ךרכ ,אשראו ,"תויולג לש הידפולקיצנא, ,"תוד

 ,"טסיאערבעה רעד,, .ש.י ; 41 ,38 'מע ,םש ,רגנוא לש ויתונ

 ןופ רעריפ רעד, .ב ,302--301 'מע ,םש ,יימָאלַאק סקנפ

 לסעג ןיימ,, ץייוו בייל ,310--308 'מע ,םש ,"םירחוס יד

 -ויודע ,230--223 'מע ,םש ,"עיצאזינאגרא טנגוי ןיימ ןוא

 .ץנצניה .טס םג האר ,רגאט ילאסו דלפטראב לש םהית

 .1955 תנשב ובתכנש תונורכז

 דזע םש םוליעב הינלופ ןכו אציוניאס הינלופ הרומ

 ול וטישוה ןכ .לוסיחו "תויצקא,ה ימיב רדפ .יל ור

 רשאכו שיברווב םיינמואל םיניארקוא תינמז הרזע

 שדוח 18 ךשמ בוזרב תורעיב ותשא םע אובחמב היה

 בוזרבמ ימואל יניארקוא ,ליאכימ םשב דחא רכיא היה

 דוא ותוא .ןוזמ עובשל תחא םהל איבמ בונולבאי י"ע
 הדלי םע ותשאו רגניליט דוד תא םג ליצה יניארק

 (**10 תב
%% 

 היהש ,ץורחהו עונצה ,טקשה ולוכ םעה םע דחי

 -בו הכאלמה הדשב יביטקודורפ רצוי עירכמה ובורב
 חותיפל עייסש ,רחסמב קסע לודגה וקלחבו ,הישעת
 -עתה לכ התיה 1938 "ב) םיינוציחו םיימינפ םיקווש

 ר"חיבל טרפ ,תוידוהי םיידיב ריעה לש רחסמהו היש

 צה לע תרוכה הלע (יקספוקסיב לש תוכתמ תכתהל

 -סעו היגיהנמ לע ,הימולוק תודהי לש תינחורה תרמ

 .הינק

 1943 סרמב 26 םויב חצרנ ,וטיגה לוסיח רחא רבכ

 -של ריעב "דנוב,, גיהנמ ,שירפ (וינוב) ףלודא ר"דה

 .רבעשל ידוהי םילוח-תיב להנמו עדוג אפור ,רבע
 ףאשו ןילופב "דנוב, תונותעב ףתתשה המחלמה ינפל
 אוה) שידייל ריפסקש לש ויתוריצי לכ תא םגרתל

 ומצע שירפ ר"ד יניעבש תוזחמ המכ םגרתל קיפסה
 קסעו (רתויב בושחה ולש יתורפס גשיחכ הז בשחנ

 .האושה ימי םצעב הטיגל "טסואפ, לש ומוגריתב

 הנורחאה םכרדב תבכרה תנחתל ודעצ אדח אתווצב
 ףסוי ברה ןורחא ארתאד ארמ ץ'זלב הדמשהה הנחמל

 קיתו יתוברת ןקסע ,סיומש המלש קחצי רבחהו ואל

 ("'.לאמש ןויצ-ילעופ לש

 טנצודה חיטבמו ריעצ דמולמ האושה ימיב ועדגנ ןכ

 "מל ןוכמה לש םיצרמה ריעצ ,רצזרטסוא לארשי רד
 לש טפשמה תריקחל רסמתהש ,השראוב תודהיה יעד
 רחבנ םג אוה) הז אשונב םירקחמ םסריפו דומלתה

 רופב םיירבעה םירפוסה תדוגא לש ר"וי ןגסל 1936זב
 תדוגא) רנברוו .ד.א ,ריעצ ירבע ררושמ ןכו ,(ןיל

 -ינואה דימלת ,(ויריש רפס האיצוה בובלב "תוברת.

 ותחפשמ רוקיבל אב אוה) םילשוריב תירבעה הטיסרב

 ןשה ימיב ,המחלמה הצרפ רשאכ ,הימולוקב ראשנו
 .(םיריש תביתכב ךישמה הא

 -קא,ב םינועמ תומ -- ותמ תחא הנועבו תעב טעמכ
 םינקסעה ,1941 ויתסב ,הימולוקב תונושארה "תויצ

 רוסמה תינויצה תורדתסהה ר"וי ,רטיב בקעי ,םיעדונה

 הפשל יאנק ,םיינויצ םיסרגנוקל ריצו רבעשל תימ
 ריעב רתויב הלודגה תירבע היירפס לעבו תירבעה
 יאשחב ולצא ופסאתה יטייבוסה ןוטלשה תפוקתב)

 -חאתה,,ה ר"וי ,םולבלגניר םייח ("%; (םיינויצ םינקסע

 -לפמה התוא לש יזכרמה דעווה רבח ןכו ,ריעב "תוד

 תולוכשא שיא ,הליהקהו ריעה תצעומ רבח ,בובלב הג
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 "חמה ןויכראה דסיימו עדונה ןוירוטסיהה לש בורק)

 רלגניר לאונמע ,"תבש גנוע, -- השראו וטיג לש יתרת
 לש םינושארה םישדוחב םיטסימיטפואה שאר ,(םולב
 "דנה םידוהיה חור תא ץמיאו קזיחש ,יצאנה שוביכה
 -יהקה תלהנה רבח ,ןייטשרייפ ךורב הדוהי ןכו ,םיאכ
 "מנ) םיימוקמה םירחוסה גיהנמ ,ילאפיצינומ ןקסעו הל

 "בודו םנלדתשו (ריעב רתויב םילודגה םיפרוצה םע הנ

 .םיריעז םירחוס לש םר

 ףאש וימי לכש ,לאב םייח :רעונה יגיהנמ וחצרנ ןכ

 תשורחה-תיב רצחב הרונ אוה) לארשי-ץראל תולעל

 "פס דסיימ ,גרבנלא השמ ,גרבנלא לבייל ,(דבע ובש

 ומצע תא דביא אוה) ץרפ .ל.י ש"ע םילעופה תייר
 תרשכומ הריעצ תרייצ ,רגאט הישאר ןכו ,(תעדל
 .בובלב תונמואל הובג רפס-תיבב הדימלתו

 יברהו ילוסמ ברה לש םרכז תא תולעהל שי ,ףוסבל

 תינקסעה לש הרכז תא ןכו בערמ ותמש ,ונרמוקמ
 ,ריעב ידוהיה םימותיה תיב תדסיימ ,סלוה הקיתוה

 (" .הדמשה הנחמל התלגוה 80 ליגבש

 םכותבו ,תושרדמ יתבו תויסנכ יתב וברחנו ופרשנ
 כ"היב ,םסרופמה ("לוש עכיוה,) לודגה תסנכה"תיב
 ץינשזיוו ידיסח לש ןזיולקה ,"לוש רעוועסאק,, הנוכמה
 .םירחאו ,בו'צידיז ,הייניטוא ,ןאיוב

 -עבשה האמה ןמ ,םינשיה ןימלעה יתב לש תובצמ

 -בש תובצמ רפסמ קר .םיכרדו תובוחר ופציר ,הרשע
 -רהל היה רשפא יאש יולה הדוהי בוחרב ןימלעה"תיב

 הפיה רדגה ןמ רכז ראשנ אל .ןלית לע וראשנ ,ןס
 הרהטה תיב ,יקסבונראט בוחרב ןימלע-תיבל ביבסמש

 הרהטה תיב ,יקסבונראט 'חרב ןימלעה-תיבל ביבסמש

 -חה תיב ןיינב .הירגסמל ךפה -- שדחה ןימלעה תיבבש
 .םירומיש תיבל ךפהנ ,רגאז לש תותילטל תשור

 וא הינמרגל ואצוהו ודדשנ בר ברע תולעב תוירפס
 ןמגאו ר"ד 'פורפ לש תוירפסה ןוגכ ,םוקמב ותחשוה

 "נרוא לקנעי לש הדוסימ הירפסה ןכו ,לאב המלשו
 .םייפוסוליפ םירפס רואל איצוהש ,עודיה ל"ומה ןייטש

 וסרהנו ופרשנ ,םידוהיה לש םתדמשה םע דבב דב

 ולכיש םיתבל ץוחמ) םהירוגמ תומוקמו םהיתב םג

 תובוחרב רקיעב ("םיירא,ל םירוגמ םוקמכ שמשל

 -יכו בונויגל-הבולאו ןיב תופיפצב םהב ויח םידוהיהש
 ,הרקומ תובוחרב) רבעשל יגש עבורב םגו ,קנירה רכ

 -ריוו ןוא םילח רערעטיב רעד, ,סראר הרונואילא ("
 םעד ךאנ הליהק רעשידיי רעד ןופ ןקורדנייא .טייקכעלק
 -ודעו ץנצניו לש ויתונורכז ;0--3 ,םשו"די ןויכרא "ןברוח
 .(םש) גינהו רנטור לש םהיתוי

 ,51 ,46 'מע ,רדפ לש ויתונורכז ןכו ,םש ,סראר ("
 לירפאב 3"ב הימולוק הררחוש ויפל) 24 ,22 'מע ,רדואש
4). 

 ראשנ אל (הבוקמאז ,הקסראלוטס ,יקסניווס הקצקט
 ראשנש דחא תיב תמועל דחא ידוהי תיב ףא ולית לע

 ,(טאיוש יבונ בוחרב) רבעשל ישילשה עבורב הטילפל

 .לילכ וקחמנ הנ'צנולסו השא תובוחרה ובש

 28 םויב םודאה אבצה י"ע ריעה לש הרורחש םע
 תיזחב הסובת ולחנ םינמרגהש רחאל ,1944 סראמב

 ןמש רהמ שיח ררבתה ,רטסיינדה י"עש םהלש הנגהה

 םועז רפסמ קר םייחב ראשנ ראופמהו הרופה בושיה
 הנועבו תעב .רעיבו םיאובחמב ורתתסהש םידוהי לש

 הילא וברקתה םיטייבוסה) הקנדורוה וררחוש תחא

 ,יטוק ,בוסוק ,בונולבאי ןכו ,(סראמב 27 םויב רבכ
 דב התיהש) בוזרבה ררחוש תאז תמועל .ןי'זיני'צפ
 קר ,רתוי רחואמ (בונולבאימ דבלב מ"ק 5 קחרמ
 .טסוגוא תלחתהב

 יבו םורעב םידדוב םילצומ םידוא ורזח םויו םוי לכ
 םינמרגה ולחה רורחישה רחאל םימי 10--8 .לכ רסוח
 תונוטלשה .הימולוקל וברקתהו דגנ תופקתה עצבל

 םהימעפ תא ומש םה .םידוהי ובזע םתאו ריעה ןמ ונופ
 תוינמרגה תופקתהה וקספ םייעובש רחאל .ץיבונר'צל

 ורזח טסוגוא תלחתהב .ריעל ורזח םילוצינהמ קלחו
 ,ןייטשרייפ קיזייא :הלא םידדוב םידוהי הימולוקל

 1944 רבמטפסב .םירדפהו םידירפטוגה ,לגיפש ,םירדיינה
 ותיבב) הקסבלאז תובוחרב םיתב המכב וזכרתה םה
 -אק .הקסראקייפ יוקנ'צבש ,הבולווו ,(רגנימרפ לש
 קלח .שיא 12--10 וררוגתה דחא תיבב ;הקצייניימ
 רייח ךא ,רחסמב קסע קלח ,דובעל וליחתה םידירשהמ
 תכלל זעה אל ידוהי .ללכו ללכ םיחוטב ויה אל םה
 לש םירקמ ורקו ,הביבסב וצרש םיצבורדנב ןכש ,רפכל

 .םילוצינ לע ריעה בלב שא החתפנ םעפ .ידוחי תגירה
 תוביצי-יא ללגב ןכו ףפורה ינוחטבה בצמה לשב
 רדואש .מ) הימולוק תא ובזע רשא םילוצינ ויה ,תיזחב
 ,םייולב ישובל ,ינמורה לובגה תא וצח םירחאו ותשאו
 ךרד ועיגה םהיתוחוכ תיראשב ךכו ,םישושתו םיבער
 .(הצרא תולעל מ"ע ,טשראקובל יוהורוד ,ץיבונר'צ

 הבר הנבה וליג םייטייבוסה תונוטלשהש תודוהל שי
 תישונאה םתוגהנתה ןויצל היואר .םילוצינה תויעבל
 םיכרדב וענש םידירשה יבגל םודאה אבצה יניצק לש

 .רורחשה רחאל

 דזויב .רבעשל םיידוהי םיחצרמ אלמתה רהוסה"תיב

 היריעה הרסא (סראר ףסוי לש רקיעב) םילוצינה תמ
 חותפ ינומה רבק הסוכ ;ןימלעה תיבב תומהב תוערל

 תנחת ןוויכב) ןימלעה תיב רדגב םיעיקב ונקות ןכו

 םעפב םעפ ידמ ורקיב הטילפה תיראש ישנא .(תבכרה

 םישדח םיינומלא תורבקב עפושמ היהש ןימלעה תיבב
 ןוגכ ,והשלכ ןויצ םהילע היהש םירבקה םיטעמ קר)
 -פשמ לש ןכו ,היראמ ותוחאו ץיברוה .מ לש םירבקה
 רובמ לש תומצעו םידלש ופסאו .(רמאה ר"ד אפורה תח
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 זיעה ףא (סראר .י) םהמ דחא .םורבקו םידליו םירג

 תחת ויהו ורדגוהש) םיינומהה םירבקה 5 תא דוקפל

 תורמל ,הצבורפשב תוומה איגב (הייריעה לש החוקיפ

 דואל תויפונכ לשב רתויב תנכוסמ התיה םשל ךרדהש

 ןכ .הביבסב ןמז ותואב ולעפש תויניארקוא תוינמ

 ראשנש יקסרקיפ 'חרב ןטק הליפת תיבב וזכורו ופסאנ

 .םירודיסו םהינימל שדוק ירפס ,ולית לע

 דאש םע ל"וחמ םיבתכמ הברה עיגהל ולחהו תויה

 הטילפה-תיראש י"ע הנכוה ,םהיבורק לרוג לע תול
 דאל הימולוק יאצוי ןוגראל החלשנש םילוצינה תמישר

 -ולכ ויה סראר ףסוי י"ע הרבוחש המישרב) הקירמ

 (* .(םילוצינ 212 םיל
 תיבב הכרענ ,1945 יאמב 8-ב ,המחלמה םויס םויב

 .תובבל תערוק הרכזא רכזנה תסנכה

 :?רמו תודגנתה ייוליג
 האשנש תוארונה תודיבאהו םימיאה ,םדה לובמ ףא לע

 רוצמ הביבסמשכ ,תידוהיה הייסולכואה ףרה אלל םהב

 םהינכש בור דצמ דיאל החמש ףאו הביא ,תורכנתה לש
 םיצמאמ תולגלו הרובגב קבאיהל העדי איה ,םיירצונה

 .םייחה תא םייקל הוקת לש ביבש לכל םישאונ

 םתוא אולכל היה ביואה לש ונוצרו ותנווכש העש

 -צה ,"תיפוסה ותרטמ"ל םדקומ יאנתכ ,תיטמרה וטיגב

 חתפל ,ענכנ-יתלב םייח ןוצר תולגל םידוהיה וחיל

 רגסהה ייחל תולגתסהה חרוכ םע האצמהו ץרמ ,המזוי

 .םעיקבהל וחילצהש תודידבהו

 ףא-לעש ,קזח ךכ לכ היה ,המ יהיו תויחל ןוצרה
 םייוניעה ףא לע ,תופיגמו בערמ תינומהה העיווגה

 -והיה וחרב אל ,םינמרגה דצמ םיינומהה חצרה ישעמו

 ןמ םיאצויל טרפ) םהייח תא וחפיק אל ,םייחה ןמ םיד

 -וטה היילכה תריזג םע המלשה יא .םמצע ידיב (ללכה
 ,תונוש תורוצב האושה יבלש לכב יוטיב ידיל האב תילט

 .ךכב םיכורכ ויהש םיארונה לבסהו ןוכיסה ףא לע

 ןוזמ תגשה

 םיבנגתמ םירכיא ןמזל ןמזמ ויה וטיגה תמקה ינפל

 המדא-יחופת תרומת םתיב-ילכ םינוקו םידוהיה יתבל

 םיטיהרה יריישמ רטפיהל הצר ידוהי לכ .סרית"חמקו

 י"ע רבכמ הז ודדשנ םידוהיה יתבבש םיאנה םיטיהרה)

 תרומת םיירא תוחוקלל לוזה ליזב םרכמו ,(םיצאנה

 .הקסה יצע וא המדא-יחופת
 יגוס לכב רחסמה חרפ טארנדויה ןיינב תביבסב

 םוי ידמ .ןוזמ יכרצמב םיצפח תפלחה רקיעב ,תורוחסה

 ,רכוס ,חמק לש תולודג תויומכ קושל םיראגנוה ואיבה

 םתוא ורכמו "וכו ,ןובס ,ישמ יגירא ,דלוקוש ,םירומיש

 .בהזו ןח-ינבא ,םיחיטש ,תוינמלצ ,רוע יצפח תרומת

 -מל הסונא תידוהיה היסולכואה התיה וטיגה יאנתב

 "וכו םידגב ,םיטיהר תויראש ,השוכר תיראש תא רוכ

 'מע ,םש ,רגנוא :32 ,8-6 'מע ,תונורכז ,רדיינ (1

2, 

 .1] ימע ,םש ,רקאה -- רבהנייוו (2

 .רתויב םיהובג םיריחמב ,םהשלכ ןוזמ יכרצמ גישהל ידכ
 רפשל ידכ וב היהש ,דיחי יעצמאה התיה וטיגל החרבהה

 ומחלנ ךכ םושמו ,בערה תטאידמ הנוזתה תמר תא טעמב
 ןוזמה תחרבה דגנ םימד תמחלמ םיינמרגה תונוטלשה
 .ונממו וטיגל

 לש תמכחותמ הקינכטב שמתשהל היה םיחירבמה לע
 רובעל לכות תחרבומה הרוחסהש ידכ ,המרעהו דוהיש
 ויאצומ ,וטיגה ירעש לע ורמשש םיפיקזה תא םולשב
 .ויאובמו

 ןהב ,תונטק תויקשב האובת יניערג רקיעב וחרבוה

 םייסנכמה ךותב ומש ,ןטבה ,בגה תא םישנאה ודפיר
 200--100) תוריעז תויומכב וקיזחה בלה ; םינותחתב ףאו

 -לכ .דגבל תחתמ םה ףא ,םיחוטש םיקובקב ךותב ('ג
 ישוקב היה לוכי וטיגה תולובג תא םיאצויה ןמ דחא
 .םישנא ינשל הקיפסמה ןוזמ תומכ איבהל

 אללו ןוזמ תרומת םהידגב תא ופילחה ,םיצפח ילעב

 תרומת שדח ןידס :ןוגכ ,יתימאה םייוושל סחי לכ

 היה רשפא בוט בצמב הפילח דעב .הטיח ג'ק %

 ןמזב וב ,ילז 3.60 היה םייוושש ,הטיח ג"ק 20 גישהל
 דעבו שי .'לז 80--60 ןיב ענ בוט בצמב הפילח ריחמש

 לש םוכס שרדנ קיבדו רוחש םחל רכיכ וא האובת ג'ק
 .(6* 6200 יפ םיריחמה תיילע ,רבדה שוריפ) 'לז 0

 ואצמנ ,םהיצפח רובע רתוי םיבוט םיריחמ גישהל ידכ
 -תה ,םעורזמ ןבלה טרסה תא וריסהש םיצימא םידוהי
 םייראה יתבל עיגהל םתוסנב וטיגל ץוחמ לא וקמח

 להנתה רחסה רקיע ,םרב .םתרוחס תא םהל רוכמלו

 ירצונה ינש דצמו ידוהיה דחא דצמשכ ,וטיגה ירעש דיל
 וספתנ רשאכ .ובג הנפהש רטוש וא בוט רמשמ םילצנמ

 ולכי בוט ידוהי רטוש וא ןוגה יניארקוא רטוש ידי-לע

 םהשכ הלוכ הקסיעה ךרעמ רועישה תיצחמב םדחשל
 .וספתנ םהייח יגכסממ םיבר .ולצונ םהייח יכ םיחמש

 םדגנ ותיסה וא סוסיה אלל םהב ורי ופאטסיגה ישנא

 םירזגל "יאמרה ידוהיה, תא ווערקש םהיבלכ תא

 .(? (לפדנקאנק)
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 תדינעב ובייחתנ אלש ,םידליל דעונ דחוימ דיקפת

 .ןוזמ יכרצמ תונקלו ריעה תוצוחב רובעל ולכיו טרסה
 -ורא םיניכמ ,םירדחה תא םירדסמהו םיקנמה םג ויה םה
 רדעיהב םינטק םידליב םילפטמו םידבועה םהירוהל תוח
 | .םָאה

 ויה ,ילאגיל-יאה רחסמב םינייטצמהו םיליעפה ,בגא
 ולגתנ םישדח תונורשכש ,םיזרוזמהו םיזירזה םידליה
 ףרהכ םימלענ ויה -- הנכס תעשב .םהה םימיב םהב
 .(* ברקתמה ינמרגב קוחרמ וניחבה רשאכ ,ןיע

 תידדה הרזע

 -ומה ודמע ,םיינמרגה הדמשהה יעצבמו תוריזגה חכונ

 ותמגוד היה אלש השקו רמ ילרוג ןחבמב וטיגב םעה ינ

 תולוגסה בטימ וליג וטיגה ידוהי .שונא תודלותב

 וראשנו תלוזה ןעמל הברקהל תונוכנ ,תידדה הרזע לש

 בטימו םימחרו דסח לש תידוהיה תרוסמל םינמאנ

 .םהילע וכנוחש םיכרעה
 תכימתב ןגריא דעווה) ןישנובז יטילפל הרזעה ידעווב

 רקיעב ,םיטילפה ליבשב דחוימ חבטמ ידוהיה רוביצה לכ
 רוידל גאד ,ריעב החפשמ ינב םהל ויה אלש הלא ליבשב

 לכ םיגצוימ ויה ,הירגנוה יטילפל הרזעל כ"חאו ,('וכו

 ,ויה ינשה דעווב םירבח) םיטסינומוקל טרפ תועונתה
 ןויצ ילעופ) ןמדנאל .ד ,(וציו) יזנכשא ,ראשה ןיב

 ןרטש ףסויו רדואש לדנמ ,(םיטסינויזיבר) רגה ,(לאמש

 .(םייללכ םינויצ)

 ויהש ,הימולוק ידוהי ולפיט שפנ תוריסמ וזיאב,,
 ילוגב ,םיעזעוזמו םינועמ ,םיאכדנו םיפדרנ םמצעב

 .(רגנוא .לא) היצילאג ברעמ טילפ בתכ -- "!הירגנוה
 םידוהיה .םגוסכיאו םיטילפה ןוכישל דעוו דסונ דימ

 ,םיטילפה תוחפשמל םירדח ורסמ ,םהיתורידב ופפוטצה
 סמ םלשל ובייחתה ,םחל תפב ,םידגבב םתיא וקלחתה
 -גה כ"היב תוברל ,הליפתה יתב .םהיתואצוהל ישדוח
 תונוראו תוטימ םהב וסינכה ,םילוגה ןעמל ונפתנ ,לוד

 הלבחה יכאלמש דע םהב ורדתסה םיטילפה ןמ הברהו
 ...שאב םיקולא-תיב תא ותיצה

 ,הרצל םיחא ושענ םוקמה ידוהיו םילוגה םידוהיה

 ובער ,ונעתהו ודבע ,תושקה תוריזגה לכ לועב ואשנ
 רובעל המ ןמז ירחא הלע םהמ םידחא ידיב .וסנרפתהו

 .(*הירגנוהל לובגה תא

 .56-55 'מע ,םש ,רגנוא 3

 :6 'מע ,רדואש לש ותודע ,74-73 'מע םש ,רגנוא (6
 .112 'מע ,"יימאלאק סקנפ ,"תופיקת יירד, ,ןמדייז .י

 .9-8 'מע ,ןרטש לש ותודע (65

 ,ןרטש .רנטור ,5 'מע ,םש ,דלפטראב לש םהיתויודע (6

 היסיז דמע הלרש לש וגימיל ,105--104 'מע תונורכז ,רצינש

 .ןדמלו יתד שיא אוה ףא ,רלטרב

 רצינש .צ לש ותודע ('
 .ןמפואק היראמ לש התודע (* =

 .םש ,רנטור לש ותודע (

 הדובעה דרשמ ידבוע ואצי םייכ'צ םידוהי ברקמ
 ידוהי ןיבו םניב םג .שארב 'ץיבונומולס םע (ידוהיה)
 לבסה םתוא דחיא .םידוגינו םילדבה לכ ויה אל םוקמה

 .(* ףתושמה

 שארב הלרש םע תילאיצוסה הרזעה לש הדיקפת רקיע
 לש ומויקל גואדל היה (שיא 50-כ וקסעוה הקלחמב)
 רקיעב ,םיירהצ תוחורא קליח רשא ,"בערה חבטמ,
 הקפיס םיכרצמה תא) םולשת אלל --- םיריסאלו םיינעל

 .(טארנדויה לש הקפסאה תקלחמ
 -טימ םיידוהיה םילעופה ונגרא ,"ךאברלאה, תצובקב

 6007-ל הלע םיידוהיה םיקסעומה רפסמש ןמזב ,חב

 .(*שיא

 ותלועפל עגונב רמוח םוש ונידיב ןיא ,רעצה הברמל
 םע ,רוביצ ינקסע י"ע להונש תימצעה הרזעה דעו לש
 לש ברה הנומיאמ הנהנ רשא ,שארב ףפונק קרמ רייד

 .היסולכואה
 קפסל לדתשה ,טארנדויה יי'ע םקוהש םימותיה-תיב

 הקסה יצעבו תואופרב ,תוחוראב דסומה יכרצ תא םג
 -ילאג ברעממ טילפ ,רגנוא רזעילא היה ןושארה ולהנמ)
 השמ אשראומ טילפה רתיה ןיב ונמנ וירזוע םעש היצ
 לכ תא ליכהלמ רצ היהו ("רפוס םתח,ה דכנ ,ףארג
 םוקמ רסוחמ .דסומל םוי םוי ואבוהו ומתייתנש םידליה

 ('.תחא הטימב םידלי 4--3 ובכשוה תוטימו
 היראמ םימותי תיב לוהינב ובדנתה ןמזה תצורמב

 דלילו המאל ץועייל הנחתה תלהנמ רבעשל .ןמפואק

 תיטנדוטס ןכו "זאט,, תואירבה תרימשל הרבחה לש
 םימותיה תיב לש רבעשל תכנחמו סירק הליל האופרל

 .ןטסק הלול ידוהיה

 ברקב הדהאל התכז םימותיה תיבב התשענש הדובעה
 םכותבו םירומ המכ ובדנתה הרהמ דע ןכש ,רוביצה
 -הקמ הנגרוא ןכ .םידליה תא ודמיל רשא תירבעל הרומ
 רפסמ .ימואל ןכות תולעב תוגצה המכ וכרענו םידלי תל

 (*/וכו תורגסמ ,תורגנ ודמל םידלי
 דעומ לע םדוק ללכ ךרדב העדי דסומה תלהנה

 .םידליה לע רומשל המ תפוקת הדיב הלעו "תויצקא,,ה

 תא םימעפ המכ ליצהש ,אובחמ רדוס תיבה לש הילעב
 הנכס תעב ויה םירגובמ רתוי םידלי .םידליה לש םהייח

 דצב רותסמ םיאצומו רדגה ךרד םיצפוק תונערופו
 םידלי 20-ו עיתפמב האב "היצקא,,הו הרק ךא ."הירא,,ה
 ןטקה שרגמב תויריב וחצרנ רתתסהל וקיפסה אלש
 .ישילשהו ןושארה םיעבורה ןיבש

 שי הרזע תשגה לש םיילאודיווידניא םישעמ ךותמ

 החקלש ,סירוי תיבמ הריעצ השיא לש הלעופ תא ןייצל
 הנימזה ןכ .הירגנוה ילוג לש םימותי ינש התוסח תחת
 ןוגריאב הלפיטו ,םיירהצ תחוראל םיעובק םיחרוא
 .(' םיריסאל דעסו הרזע

 רבעשל ,ןמטוג ןומולס לש והישעמ תא ריכזהל שי ןכ
 רשא ,םייטפוא םירישכמו תופרוצל הכאלמ תיב לעב
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 ([18056133%616) "ןיפוליחה זכרמ,ב קסעומ רותב

 -עהל ("ופוש,,) "תוסחה תרטשמ,, םעטמ רושיא לביק

 לצינ ןמטוג .ןוזמ יכרצימ ג"ק 2 םוי םוי וטיגל ריב

 ('' .םיבערל רוזעל ידכ תחא םעפמ רתוי תאזה תוכזה תא

 .(םיז-תב בשות ,ץראב אצמנ)

 תידדה תוברע

 תודחאה תשגרה תא שילחהל םינמרגה ידיב הלע אל
 -ובקל םררופל ,םמצע ןיבל םניב ךסכסל ,םידוהיה ןיב

 וחילצה אל םג םה .התוער תא תחא תולכמה תוניוע תוצ

 מחלמ לש היסומלרדנאו ירסומ והובו והות סינכהל

 המועז היתה וטיגב םילוונמה תצובק .םהיניב םיחא

 הדורי המכ דע תוארהל ,םינמרגה לש תינטשה םתמגמו

 תא ''קידצהל,, ידכ ,וטיגה ידוהי ברקב תוירסומה איה

 תימוקמה היסולכואה יניעב םידוהיה יפלכ םתוירזכא

 ץמוא הליג ,ולוככ ובור ,וטיגב םעה ןומה .ןולשכ הלחנ

 .חבשל יואר ימצע דובכ לש שגרו בל

 תורשפאה התיה ,םידלי אפור ,ןמזואה ףלוו רידל

 ףוסב שקבתנ רשאכ ,םירצונ םידידי לצא רתתסהל

 תא רכז אוה לבא ,ופאטסיגב בצייתהל 1941 רבמבונ

 -ייתהו ארקומ 'חרב היצקאל םרגש םידוהיה םע הרקמה

 ןמזואה היח ר"גמ ,ןמזואה ר"ד לש ותשא םג .בצ

 .והומכ הגהנ (תחקרמ תיב ילעב -- םהינש)

 1942 רבמטפסב 7 לש "היצקא,.ב היצקלסה שרגמב

 םנוצרמ ופידעה םירוה וא תוגוזש םירקמ טעמ אל ויה

 ,והערמ שיא ,דרפהל אלש דבלבו -- ערה דצל רובעל

 .(םייחל) "בוטה דצ,,ל גוווס םהמ דחא רשאכ

 ירחא ןיבור ןואיל ךלה 1942 רבוטקוא תייצקאב
 וראשוהש הלאל ותוא ודיעוה םינמרגהש תורמל ,ותשא

 .םייחל

 ופידעה 1942 רבמבונ "תייצקא,,ב וטיגה תתצה ןמזב
 -מה ידיל לופיל רשאמ םייח ףרשיהל םידוהי הברה

 .('* .םיחצר

 תוריזג לע המרעה

 יוטיב ידיל אב וטיגה יבשות לש יביסאפה ירמה

 אל ועדי םהו םינמרגה לש תושקה תוריזגל םסחיב

 -טשהו תולפשה םהיתומיזמ לע םירעהל וא לכסל םעפ

 ףוקעל ומיכסה ןמזה ךשמב .םיינמרגה םיניילתה לש תוינ

 ידוהי לכ ןכש ,ןהב לבחלו תוינוקארדה תוריזגה תא

 .םש ,ןמטוג לש יתידע (ּי

 ,18 'מע תונורכז ,רדפ ;גרבזלג תידא ר"ד לש התודע (יי
 .ןמקרמו ,11 'ע ,ןמפואק .מ לש היתויודע ןכו

 .רדואש לש ותודע ("
 .ןמפואק .מ לש התודע ("

 םייצאנה "םיקוח,ה תא רפהל ץלאנ ,םייח ץפח היהש
 .םירקבל םישדח ועיפוהש

 לכ רוסמל םידוהיל הארקש תונוטלשה תדוקפ םנמא

 הדימב םרב ,האולמב טעמכ העצוב וידארה-יטלקמ

 לכ תא רוסמל הדוקפ העצוב תונתייצ לש רתוי התוחפ

 יצפחמ קלח קר םינמרגל ורסמ םידוהי .ךרעה יצפח

 רתיה תא .רז עבטמו םיטישכת ,םימוליה ,בהז ,ףסכ
 ,"םידידי,, לצא הרימשל ורסמ ןכו ,ורכמ וא וריתסה

 םיבייחתמ םה יכ ועדיש תורמל ,םיניארקואו םינלופ

 תא לומגל םינכומ ויה "םיירא,ה םירכמה .םשפגב

 .('? םידוהיל הזה ןורחאה "דסח,,ה

 םידוהיה ולדתשה ,םיקסופ יתלבה לזגהו דושה חכונ

 תרומת םפילחהל וא םרכמל ,םיצפח ריתסהל קר אל

 םתיתל אל דבלבו עורקל וא ףורשל םג אלא ,ןוזמ

 םג לבא ,ןמזה םע לדגו ךלה םיזעונה רפסמ .ררוצל
 םיצפח לבקל םינלופה לע רסאנ .ופירחה תולבגהה
 םיצפחה .ורסמנ וז הריזגל הבושתב .הריכמל םידוהימ
 .םרכמל ידכ וחלשנ םינלופהש וא םייודב תומש לע

 ףרוחה ידגב תריסמ לש הריזגב םידוהיה ולביח ןכ

 היסולכואה לש הבור .םיינמרגה תונוטלשל תוורפהו

 אלש דבלבו םדימשהל ףאו םרכמל וא םריתסהל ףידעה
 .םינמרגה ידיל םתוא רוסמל

 םהיתוריזגו םיינמרגה תוארוהב הלבחל תרחא המגוד

 -מרגהש ,סופיטה תלחמב ולחש םילוחה לע יופיחה אוה

 * ורוהל דימ םתוא איצוהל וגהנ םינ

 היסולכואה לש הלדוגל עגונב ללוש וכלוה תונוטלשה

 םידוהיה ירהש ,הב םידבועהו םיקסעומה רפסמ ,תידוהיה

 -מה םירפסמה תא םינמרגה ןמ םילעהל םיניינועמ ויה

 לש םושירה דרשמ .רשפאה לככ םניטקהלו םיקייוד

 תסטרכ תא להיג ,שיא 5 לש תווצ לעב טארנדויה

 תסטרכה הפקיש אל םלועל ךא ,םידוהיה הייסולכואה

 לע הססבתה איה ןכש ,םידוהיה לש ןוכנה םרפסמ תא

 ןוטלשל תולגל אל ידכ תאזו ,דבלב ןוזמה יסיטרכ
 לע רתוול ופידעה םידוהיה .יתימאה בצמה תא שוביכה

 .םידליה וא םישישיה תא ריגסהל אל ידכ ןוזמה יסיטרכ

 -ווגה רפסמ היה םינמרגל רסמנש ידיחיה ןוכנה רפסמה

 .(* שיא 50 ידכל עיגהש ,םויב םוי ידמ בערמ םיע

 וראשג יגמרגה יוכידה לש םויאה רטשמה ףא לע

 .םתדל םינמאנ םידוהיה

 םידוהיה לע הריזגה האציש דע םינושארה םימיב

 .םהייחלש ,םידוהי תוארל היה רשפא ,םנקז תא זוזגל

 | .םהינישב םה םישח וליאכ תוחפטמ תושובח
 לע יאשחב רוביצב תוליפת וכרענ םייטרפ םיתבב

 ,הוועש תורנ רוסמל ובייוח םידוהי ;רבדבש הנכסה

 םשפג ומש םייתד םידוהי ךא ,ושנעיי ןכ אל םאש

 .תבש תורנ םיקילדמ ויהו םפכב

 שאר לילב הימולוקל םיירפכ םידוהי שוריג ןמזב
 קיתעה הרותה רפס דחא ןקז ידוהי ומע חקל ,הנשה
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 אוה) ט"שעבה ידימלת לע הנמנש רפוס ידיב בתכנש

 ידכ ,קונית תניחב ויתועורזב הרותה רפס תא אשנ

 .(*וב ושיגרי אל םינמרגהש

 םוניהיג יאנתב תיתובות תוליעפ

 ןיטולחל וב וקספ אל וטיגב תוהלבה יאנת תורמל

 ,בער ,ללותשמ רוריט יאנתב .תוברתו ךוניח תולועפ

 ןובאדל ודבאש תויתורפס תוריצי ובתכנ לבסו ינוע

 .םירצויה םע דחיב ,ונבל

 םימיה םתואב םגרית שירפ וינוב ר"ד יכ ,ונל עודי

 קלחהמ םיעטק המכ ארק ףאו הטג לש 'טסואפ,, תא

 ירבעה ררושמה .םיער תביסמב וז הריצי לש ןושארה

 םימיבו םיריש בותכל ךישמה רנברוו .ד .א ריעצה

 .("ולש םירישה תרבחמל גאד רתויב םיפורטה

 להינש ,ולש תומישרה סקנפב םשר רדואש לדנמ

 ידמ ושחרתהש םיבושח תוערואמ ,ץרמנ רוציקב וטיגב

 תא ץרמנ קוידב םשר אוה .ופסינש םידוהי ,ומויב םוי

 127ה לש העורפה "היצקא ,ה םויב עמשש תויריה רפסמ

 ותואב ורונש תונברקה רפסמל עיגה וז ךרדבו רבוטקואב

 .םייחבטמה תיבב םוי

 תומישר רטכורפ הימולוק שיא להינ ומצע טארנדויב

 לאנתנ בוטולבאז שיא גהנ שממ המוד הרוצב .םיללחה

 ועווגש ותליהק ישנא לש םהיתומש תא םשרש ,רנדלוג
-.. -2 == 

 ,טיירטש רשא םשב הקנדורוהמ ידוהי יכ ,ונל עודי

 ובש ןמוי להינ ,שידיי תורפסב יקב ,עודי '"'דנוב,, שיא

 ומוציעב םימדה תוערואמו םיישיאה ויתורוק תא םשר

 תונמוזמ םיתעל חלוש היה ןכ .יצאנה םינוביגה לש

 חצר ישעמ לש םיווסומ םירואית םע ל"וחל םיבתכמ

 יאמב 5-ה םוימ ותייולגב) םוקמב ושחרתהש תועווזו

 "ווזה לש לנומת רוסמל לגוסמ וניאש בתוכ אוה 2

 ג66מ 65 זת)תג62צ07". הטנאד אלו בויא אלש,, ,תוע

 ."םג66ח 65 /0:863גת% הטנאד אלו בויא אלש,, ,תוע
 תוערואמה תא םוי םוי םשר ,ןזוה קיזייא ,יטוק שיא

 תומישרה סקניפ תא) .ותליהקב ושחרתהש םיעזעזמה
 תא םשר רצינש יבצ ףוסבלו .(ינלופל הרימשל רסמ
 ימיב וילע ורבעש םיארומהו תוערואמה לע ויתונורכז
 םימדה תוערואמל ךומס הביבסבו הימולוקב הערה

 'מע ,םש ,דלפטראב :62-61 ,46 'מע .םש ,רגנוא (:*

 .1 'מע ,םש .ץיברוה :5
 .286 'מע יימָאלַאק סקנפ ; 64 ,41 ,38 'מע ,םש ,רגנוא (*
 :17 'מע ,רדואש לש ,4 'מע ,ןמרבאה לש םהיתויודע (י*

 תבותכתה ימולצ ...בטיק רפס ;:134 'מע .בוטולבאז רפס
 .םשודדי ןויכראב םייוצמ טיירטש .א לש

 רייד ,ןמיונ לש וינב ינש ;םש ,דנייפרדל ,םש ,רגה (""
 .לארשיב םייח יונ ריאמו בד

 .119 ,54--53 'מע ,םש ,רגנוא (י*
 .62-60 'מע ,םש ,רצינש (%

 רוקמ םישמשמ םהו (ןמוי לש םיפד םירוזש םה םקלחב)

 .(" וז ץרא לבחב ירמהו האושה תודלותל בזכא אל

 -נדויב דובעל בריסש ,ןמיונ לדניז ,רקי ידוהיל תודוה

 ,וטיגב ראודה לוהינ תא ומצע לע לביק לבא טאר

 ,ישפוחה םלועה םע הימולוק ידוהי ןיב רשקה םייוק

 ןבומכ ,לארשי-ץראמ ףאו ץראל-ץוחמ םיבתכמ ועיגה

 יאוטיגה ראודה להנמ .תינמרגה הרוזנצה תקידב ירחא

 שרפל עדי ,תודהיב איקבו אכמס רב היהש ,ןמיונ .ז

 -כמש דע תווסומ םילימ חנעפלו בותכהת א םיניינועמל

 תועידיש רמול ךרוצ ןיאו .םינבומ ושענ םירתסה יבת

 ואיבהו םידוהי לש תובבל וממיח י"אמ ועיגהש ולא

 תודוה .וטיגה ייח לש תולפאה תוניפל דודיעו המחנ

 ינומה לצא תומתיה תשגרה תמיוסמ הדימב השלחנ ךכל

 .םלועה ןמ םיקתונמהו םינועמהו םיאכודמה ,וטיגב םעה

 -מהבו ידוהיה םויקב הנומאה תא הקזיח לארשי-ץרא

 ותחפשמ תלצהל שחש ןמזב הרונ ןמיונ לדניז .וכש

 .(* ךברלאה לש "היצקא,,ה םויב םישנא יפלא יניעל

 דמועכ ידוהי לכ ומצע תא האר םהה םימיבש תורמל
 ףחדה .םידוהיה לש םחור הרבשנ אל ,תוומה ינפ לומ
 -סימיספ םינקסע וטיגב ויה םנמא .לכמ קזח היה תויחל
 םינקסע ויה םדגנכ םלוא ,תוער ואבינ דימתש םיט
 דמה םישנאה חור תא וצמיאו וקזיחש (בורה וויה םהו)
 שאר םולבלגניר םייח היה שוריגה תלחתהב .םיאכוד
 ושעו| ושא שישבאו וששאתה וביבטש םיטסימיטפואה

 תליגמ לע לשמל אוה חמש המכ .תמחנמו העיגרמ הלימ
 יכ ,ןזואל הפמ םידוהיל עדונ הנכותש קיטנאלטלאה
 לכ בלב שירשה אוה .ןמזמ ומרחוה וידאר יטלקמ ירה

 ונהייש םימעה ןיב היהי וגמע םג,, יכ הנומא ויעמוש
 ."וזה תירוטסיהה הליגמה תוחטבהמ

 ןותיעב העיפוהש העידיב בר דודיע םידוהיה ואצמ ןכ
 1942 ראורבפב 2 םויב "גנוטייצ רגרבמל יד,, ינמרגה
 ידוהיל היה רוסא ןכש ,יאשחב וגישה ןותיעה תא)
 םילייח לַש ןושארה חולשמה לע (ינמרג ןותיע תונקל

 םקות יאדובש ונימאה םידוהיה .הילגנאל םייאקירמא
 דימשהל וממז קיפי אל רלטיהו הפוריאב הינש תיזח דימ
 .(" םידוהיה לכ תא

 תוינטשהו תולפשה םהיתומיזמ לע המרעהל המגוד

 -כותש "היצקא,,ה ןולשיכ אוה ,ןלוכיסו םיחצרמה לש

 -והיה .בונ'זורבו יטוקב -- דחא םויב םינמרגה י''ע הננ
 דועב וחרבו הנכסל םירע ויה הלאה תומוקמב םיד

 םיחצרמה .''היצקא,,ה רבכ הרבע הבש ,בוטולבאזל דעומ

 ,ליעל ורכזנש תומוקמב "הלועפ,,ל דחא םויב ועיגהש

 הלע ,רחואמ רתוי םלואו .ואבש תמועלכ רוזחל וצלאנ

 הרייעה תובוחרב חוצרלו יטוקל עיתפמב עיגהל םהידיב

 ,ואבחתה םיידוהיה םיבשותה בורש יפל .םידוהי 200דכ

 םישנאה .םותיצהו םהיתב תא ופאטסיגה ישנא ופיקה
 .(*"ןשעהמ וקנחנ וא םייח ופרשנ
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 תוומה תובכרמ תוחירב

 החירבה םג תכייש תיביסאפה תודגנתהה תשרפל

 םהשכ ,ץי'זלב הדמשהה הנחמל ורהנש ,תוומה-תונורקמ
 .הרומח הרימש תחת קנחמל דע תופיפצב םידוהי םינועט
 ךות םכותמ וצפקו תונורקב תוריקב םירוח ובקנ םיבר
 .תבכרה לש התריהד ידכ

 ,רבמטפסב 7-ה לש "היצקא,ב חקלנש רדפ והיעשי

 ;הצוחה ץפקו ןורקב בנשאל לעמ לייתה יטוח תא ערק
 איה) גרבנשריק 'בג ,רגניז בקעי ,תונורקה ןמ וצפק ןכ
 יבוב םהיניבו םירענ רפסמ דועו (הציפקה ןמ ןיע הדביא

 .ןמחנ לש ונב ,רנרק
 םהינב ,15--14 ליגב םירענ 4 ןורקה ןמ וצפק ןכ

 דוד לשו לדנאמ ףסוי ,רבוארט ר"ד ,רלספ ר'ד לש
 האיבהש הלגעב בובאלסינאטס ךרד ורזח םה .ןמרבאה

 בובאלסינאטסמ םיטוטרמס םלג ירמוחל לעפמה תאמ

 רכיא וטיגל הרזחב םתוא איבה בובאלסינאטסמ .בובלל

 6"ה לש ''היצקא,,ב ופסיג םהמ השולש ,םרב .הימולוקמ
 .ןכמ רחאלש שדוחב הפסינ לדנאמו רבמבונב

 יפפ (1942 רבמטפסב 12-ב) ןורקה ןמ וצפק ןכ
 הלצינ איה) ץיבונר'צב הטיסרבינואה תדימלת ,לפאטש

 -מרגב הדובעל העסנש היגלופ תרותב םיירא תוריינ לע

 -מרגב היגלופכ הלצינ איה ףאש ,יונמאווש הלופו (הינ

 .היג
 הצפק רבוטקואב 10-ב הימולוקמ האציש תבכרה ןמ

 הימולוק ינב 16 םע דחיב הספתנ איה ךא ,ןמטוג םירמ
 -אטסב "היצקא,,הה תונברקל ופרוצו םה ףא וספתנש

 -אקובב ןורקה ןמ תינש הצפק ןמטוג םירמ .בובאלסיג

 הידיב ,השארב הלבחנ איה .החלצה תוחפב ךא ,הצבו'צ

 הימולוקל רוזחל רבד לש ופוסב החילצה ךא ,הילגרבו

 .(* תובדג תצבקמ תרותב

 רברפש (וילומ) יכדרמ תבכרה התואמ וצפק ,ןכ ומכ

 .(תדרפנ המישר האר --) םישנא תצובקו ןזיטרפה --

 -לגה תחת וסרדנש הלא לש םהיתומש ונל םיעודי אל

 ידכ ךות וא ,םירמושה תויריב וגרהנ וא ועצפנ ,םילג
 .טלמיהל חילצה םהמ קלח םלוא .עקרקה לע םתליפנ

 -רגל םהידי לע ורגסוהו םיניארקואה י"'ע ודדשנ םבור

 וטיגל רזח םייח טלמיהל חילצהש ןטקה ץמוקה .םינמ

 .הימולוקב

 תפותהמ ןמטוג לש החירבה תלבוג הרובג ישעמב

 1942 רבמצדב 12-ה םויב הצבורפשב רובה ןמ ,ומצע

 והילא םג האר ;26--25 ,23--21 'מע ,תונורכז ,רדפ (יי'

 ,1945 ראוניב 12-מ רדפ לש ובתכמ ןכו ןמצוש .מל לאומש ןב

 ו ןמטוג םירמ ,18 ,14--12 'מע ,ןמרבאה ,רגניז לש םהיתויודע

 .12.9.1947 ,"סטרעווראפ, ,"סעסקיש עשידיי ריפ, ,אטאריפ .ב

 התודע :22 'מע ,םש ,ץיברוהו ןמטוג לש םהיתויודע (:י

 רנבא ןואיל לש ובתכמ ;23 'מע רדואש ,דנייפרדל 'בג לש

 רבוטקואב 11 ,ביבאזלתמ ,קרוידוינב הימולוק אצוי ןוגריאל

 .98 'מע ,בוסוק רפס .4

 תא הצח אוה םיימעפ .ודלוויה םויבכ םורע ,הלילב
 ןשיה וטיגל םד בזו עוצפ עיגהש דע (טורפ) רהנה

 םצמוצמה וטיגל רזח ,תרחמל .םידוהימ הגופ רבכש

 שוכרה תיראש ףוסיאב וקסעש ךברלאה ילעופ םע דחיב
 .ןשיה וטיגב

 ץיברוה לאומש לש ותחירב התיה תזעונ תוחפ אל

 לש הצובק ךותב גרוהל ותאצוה ינפלש עגרב שממ

 ינורחא ןיבמ וטלמנ ןכ .ןימלעה תיבב םינודינה ינורחא

 יאפור ,ןמרסאו ר'ד אפורה :גגרוהל האצוהל םינודנה

 הרשו טנומגיז םירפסה גוז ,דירפטוג םיחאה -- םיינישה
 .ספאנש 'בגו רגאט

 ,רנבא ןואיל רובה ןמ קמחתהל חילצה שממ סנ ךרדב

 הצובק םע חרבש ,12-ה תב ותב םע הימולוק שיא

 הקנדורוהב הספתנ הצובקה לכ ;ותבו ויחא הכותבו
 היהש ,רנבא ידיב הלע ,זע רופכב ,ףרוח לילב .התרונו

 תחא ולגרשכ רובה ןמ תאצל ,שארב השק עוצפ
 םע עיגה סופיטה תלחמו תובר תואלת ירחאו האופק
 קמחתהל חילצה ןכ .לארשי-ץראל םשמו הינמורל ותב
 אוה ךא ,ןהט לשנא בצקה חורבלו בוסוקב רובה ןמ

 האצוהה םוקמל רזחוהו םייוגה י"ע המ קחרמב ספתג
 .גרוהל

 דנייפנרדל 'גש לש התוקמחתה התיה רתויב תזעונ

 תבכרה תנחתל םילבומה תורושמ 7-ה ןב הנב םע
 .הנב תלצתו 1942 רבוטקואב 11-ה לש "היצקא,,ה םויב

 טלמיהל חילצה רדואש לדנמ םג יכ ןייצל יואר ,ןכ

 אוה רשאכ ומצעב ץירדייל ופאטסיגה שאר לש וידימ
 הכאלמה-יתבב "היצקא,,ה תא להינ

 .(* לוסיחה ינפל

 לובגל רבעמ תוחירב

 םיקסופ יתלבה תונויסגה םה המצעל תדחוימ השרפ

 ,הירגנוהלו הינמורל תולובגה חירבהל וטיגה יבשות לש

 ושעו תולובגה לע םייניע עבשב ורמש םינמרגה ךא
 .םתייצח תא עונמל םידחוימ םיצמאמ

 ינומה וחרב רבמטפסב 7-ב ילרוגה דקפמה ינפל םוי

 דמוע) ינפמ הדרח ךותמ הביבסהו הימולוקמ םידוהי

 לובגה וקכ שמיש רשא ,שומר'צ רהנה ןוויכב ,שחרתהל

 תכשח יופיחב .הינמור ןיבו "'טנמנרוווג-לרנגה,, ןיבש

 היינשה הדגל ורבעו רהנה תא םישנא הברה וצח הלילה

 עיגהל וחילצה אל םה ,םרב .ץיבונר'צל עיגהל הווקתב

 וספת ,לובגה לש ינשה דצבש םיניארקוא .םצפח זוחמל

 תינמרגה לובגה תרטשמ םידיל םריגסהו םיטלמנ םידוהי

 ואבוה םה םשמו ,יטוקב רהוסה-תיבל םתוא הרסמש

 קלח .ופאטסיגה לש םיניילתה ידיל הימולוקב ס'"'היבל
 -מרגה תונוטלשל ורסמנו וספתנש םיטלמנה םידוהיהמ

 .םוקמב ורונ ןיטאינסב םיינ

 13-ה םויב תידוהיה הרטשמה טארנדויה לוסיח רחא

 הרהזא תוא וב ואר םידוהיה רשאכ ,1942 רבמצדב

 .וטיגה ידירשב שואיה זחא ,ברקתמה יפוסה לוסיחה לש



 הימולוק רפס 214

 תוצובקה לכ ,םלוא .החירבב ידיחי טלפמ ואר םלוכו
 ,רמ ףוס ןהל היה ,היגמורל יטוק ךרד םכרד תא ומשש

 -למנהמ םידדוש םיירצונ םיחירבמ ויה ללכ ךרדב יכ
 -סיגה ידיל םהידי ומב םתוא םירסומו םשוכר תא םיט
 .ופאט

 םהיניבו ,שיא 18 לש הצובק חפב הלפנ לשמל הכ
 םע רצלוו ,םהיתושנ םע דנאלביל ןיצ ,רכייט ,לדנמ

 גהנה .םלגה ירמוח לעפמ ידבועמ םלוכ ,דליו ותשא

 -תיבב ורונ םה .ופאטסיגה ידיל רשי םליבוה דגובה
 .וטואה ןמ וצפקש םישנא 4-ל טרפ ,ןימלע

 לזיירק ,ותשאו ךאבטלא ונמנ המעש הצובק הספתנ ןכ

 ורסמנו וספתנ םהו ץינשיו י"ע םדירוה גהנה ; ךאבסורגו
 .הימולוקב ופאטסיגל

 לארשי) בונא'זורמ הצובק לש הקלחב לפנ המוד לרוג
 ; (ותשאו ןמגרב רייד ונתח כ"כ ,ותוחאו ותשא םע רנזרד
 .וחצרנו ודדשג םה

 שפחל הצרש ימ לכ לע המיא םנמא וליטה הלא םירקמ
 השרפה לע ללוגה תא ומתס אל םה לבא ,הינמורב טלקמ
 לובג תחרבה רבדב רתויב םיבוטה םירשקה .הלוכ
 -צהו ץיבונר'צמ עיגהש ידוהי חירבמ ךרד ויה הינמורל
 .שיא 15 וטיגהמ ליצהל חיל

 םע שיא 13 לש תיסחי הלודג הצובק ידיב הלע ןכ

 ותשא םע ןמרבאה :ונמנ הצובקה םע) שארב ןמרבאה

 ,קונית םע גרבנפוא גוזה ,דליו לגופליפש 'בג ,ותבו

 12"ב הימולוק תא האציש ,(רטייר הלוטו ןמיינ ריאמ
 לצא גהנכ דבעש ינלופ לש תינוכמב 1942 רבמצדב

 רצווש .פ ינלופ תרזעב לובגה תא רובעל ,ופאטסיגה

 לש ותרזעב ץיבונר'צל עיגה ןכ .ץיבונר'צל עיגהלו
 םע רשק רושקל חילצה כ"כ .רגה לשיפ ,ינלופה ותוא

 וינפל .לובגה תא בונגלו דלפטראב יטוקב לובגה חירבמ
 -ונר'צל טלמנ רשא ,רבאהנטסרג (ףלוו) באז תאז השע
 .1942 רבמבונב 13-ב דוע ץיב

 רייד תצובק לש הינמורל החירבה החלצהב הרתכוה ןכ
 ר''ד וגמנ המע ,ותשאו טארנדויה ר"וי ןגס ,רקנשטוה
 היינש הצובק ןכו ,רגרביינש השמו רשא ,לסילש ,לזיירק
 .םישנא המכ דועו ,ותשאו ןמרדנאל ,רלקיש םע

 ץיבונר'צל עיגהלו לובגה תא רובעל החילצה ,ףוסבל
 ,ותשאו גרבנריב לרב :ופתתשה הבש בונא'זורמ הצובק
 גרהנ רטיב לדנמ קר ,ויחאו לרש לדיא ,רפיול היספ
 ,ץיבונר'צב רהוסה-תיבל םנמא האבוה וז הצובק .ךרדב
 רחא וררחוש םהיריכמ לש םתולדתשהל תודוה םלוא
 רוגל םהל ורשפיאש הלי'צמ םיכמסמ וגישהו הנש יצח
 .ץיבונר'צב

 ,143--141 ,103 ,87--86 ,75 'מע ,תונורכז ,רצינש ("*
 ,11 ימע ,רדואש ,6 'מע ,דלפטראב ,רגה לש םהיתויודע ןכו
 338 ימע ,בש ,בוסוק רפס ,רבאהנטסרג ,20--18 'מע ,ןמרבאה

 -מורל חורבל החילצה בוסוקמ שיא 10 לש הצובק דוע
 .קיזייא הלעבו קילג -- ןמדליא היזוב -- הכותב ,הינ

 .(" שומר'צ רהנה תא חירבמ תרזעב הרבע הצובקה

 קרו הירגנוהל החירבב םלזמ תא וסינ םישנא תוחפ
 .םצפח זוחמל עיגהל םדיב הלע םיטעמ

 ףתשמ הירגנוהל וחרב ,רבוטקוא "תייצקא,, ינפל דוע
 האצי וירחא ,ותשאו יבוקעי הצמישל עודיה הלועפה
 םעו ץיוורוה טארנדויה רוי לש ויחא םע הצובק ךרדל

 הצובק םרב ;ןייטש -- הדובעה דרשמב '"רעכאמ,,ה
 .הספתנ תישילש

 .תוירי רשמ םהילע ךתינ ,תיאשמ לע ולעש רחאל
 ,טלמיהל חילצה רבוודניוו ; תיאשמה ןמ וצפק םלוכ
 .החירבל וירבח לש םלרוגמ הלע המ עודי אל ךא

 םע רהוודניוו ןרהא לש ןויסנה םייתסנ החלצה אלל
 .םירהל עיגהל שיא 12--10 לש הצובק

 ליצהל הרטמב חירבמ וחלש שגיס --שורמראמ ידוהי
 יישרוג, יברה יכ ול עדונ רשאכו ,בוסוקמ יברה תא
 תא םכותבו םישנא 4 ריבעהל םיכסה ,הדמשה הנחמל
 רלוד 20 לש םולשתה תרומת ,שירפ לש ונבו ןרטש
 םיכמסמ גישהל םהידיב הלע ,שורומראמל ועיגהשכ .בהז
 ןרטש ףסוי עיגה הנש יצח רחאל .םיפייוזמ םיישיא
 ,ינלופ לש םיירא תוריינ גישהל חילצה םש ,טשפדובל
 רכיא לצא רקנובב רתתסהל ץלאנ היה 1944 סראממ ךא
 .ירגנוה

 יבגו ,רקאה גוזה לש הירגנוהל החירבה החילצה ןכ
 לאומש לש ןכו ,רגט הרשו טנומגיז גוזה ,דנייפרדל
 .ספאנש 'בגו ץיבורוה

 ךרד ירגנוהה לובגל וחרב רבוטקואב 207ה םויב
 םע דחיב ותשאו ןייטשנלוו ר'י'ד הנילודו בובאלסינאטס
 שוכרה לכ םע חרב יקסניוודאס גהנה .ץרהרבליז תחפשמ
 לאכימ ךרד הרומ תרזעב םרב ,הניווד ידי-לע םהלש
 אל ץרהרבליז .טשוהל תובר תואלת רחא ועיגה ,שנב
 -ליח לש ןברק לפנ הארנכ ,הירגנוהב ראשיהל חילצה
 םרסומ היה וא םיטלמנב הרי ומצעב רשא ,ירגנוה רמשמ
 ןייטשנלוו רד ידיב הלע תאז תמועל .םינמרגה ידיל
 י'זי רייד םשב ינלופ ןיצק רותב ינלופה דעוול עיגהל
 .קונשוד הנחמב אפורכ כ"חא תריש אוהו יקסנילייז

 גוזה ירגנוהה לובגה ןוויכל וחרב 1942 רבמצדב 3"ב
 .הצולומסואמ ליסאו לוצוהה תייוולב ,ןיצ 'פורפו ןמפואק
 5 ירחא .ןי'צילוקימל ועיגה םה ירוהונרא'צ סכר ךרד
 ויה ובש ,רפכל ירגנוה לובגל ועיגה תואלת לש םימי
 רעי רמוש י"ע וספתנ םה הפ לבא .םיבורק ליסאול
 תרחמל .לובגה רמשמ תנחתל ואבוהו ןייוזמ (ירגנוה)
 לובגה תרטשמ לש הדקפמל הריקחל תבכרב ואבוה
 ופאטסיגהמ הברהב הנוש התיה אלש תירגנוהה תיאשחה
 ןמפואק גוזה לש תויביטימירפ תוירא תודועת .ינמרגה
 יניעב ןח האצמ אל תאז תמועל ,תודשח וררוע אל
 תנייוצמה תיאשראווה תיראה הדועתה םירקוחה
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 תינפוג הקידב הכרענ .ןיצ 'פורפ לש "הטראקנק.

 דע רתויב ירזכא ןפואב הכוה אוה הנממ האצותכו

 -אטל םינלופכ חקלנ ןמפואק גוזה .ותמשנ תא איצוהש

 ויה הפ ;רהוסה-תיבל בובאלסינאטסל כ"חאו בוראט

 דלומה גחב םוקמה ידוהי לש תירזכא "היצקא,,ל םידע

 .קנאדיאמ זוכיר הנחמל וחלשנ םה םישדח 3 ירחא .3

 םע תולובג תחרבה תונויסנ לעש ןייצל יוארה ןמ

 םהיניב) ורוגו םישנא םוי לכ וספתנ הירגנוהו הינמור

 .(שורומראמ רייד

 ןמרסאוו ר''ד לש ותפוג התלגתנ 1943 ילוי תיצחמב

 םע דחיב 1943 יאמב טלמנ ןמרסאוו ריד ;ןישימ רעיב

 הליחת ואצמש רעשל שיו ,לובגל רבעמ רבאה ריד

 .חצרנ ךכ-רחאש אלא ,יניארקוא לצא טלקמ

 ולפנ םייניארקוא "ךרד-ירומ,, לש הייפונכ התוא ידיב

 ויזא ,םפסכ תאו םהייח תא םהידיב ודיקפהש רחאל

 .םירחאו סורג ר"ד ,ןמנזור

 -ומל םייארחא ויה םיניארקואהש עובקל ןתינ ,םוכיסב

 .(** לובגה תא תוצחל וסינש םידוהיהמ תיצחמכ לש םת

 רתס-תומוקמב הלצה
 םידוהיה וליג ליעי ינוגריא רשוכו האצמה ,בר ץרמ

 ושמישש ,םינוש אובחמ תומוקמו םירקנוב לש םנונכיתב

 םינמרגה לע םדיבכהב עובק וא ,יערא הלצה םוקמכ

 .םהלש הדמשהה תכאלמ תא

 תיינבל תיללכ הנוכת לע םירסומ םיידוהיה תורוקמה

 יבשות תא הפיקהש ,םיאובחמו הסחמ תומוקמ ,םירקנוב

 לע העידיה עיגהב ,םיידוהיה םיבושיה ראשו וטיגה

 רשוכו תויורשפאה לכ .אבו ברקתמה םימד עצבמ

 םירצובמ םירקנובו םיאובהמ תיינבל ולצונ האצמהה

 תקפסאל םיבר םיצמאמ ושדקוה ןכאו הפי םיווסומו
 ויה םילודגה םירקנובל .םיאובחמל ןוזמ לש יאלמו םימ

 -תתסמל החירב לש תורשפא חיטבהל ידכ ,תואצומ המכ

 דחא ולגי םינמרגהש הרקמב ,ףילח אצומ ךרד םיר

 .וכותל וסנכיו רקנובב םיאצומה

 לש ח"ודב רסמנ םירקנובה לש היינבה תונמא לע

 םינמרגהש םיברה םיישקה לע ןנואתמה ,ןמצאק לרנגה

 םיאובחמה לכ תא תולגלו תוקחתהל וצרש תעב ולקתנ

 'מע תונורכז ,רצינש :19.7.1943 םוימ המישר ,רדייכ (*

 לש םהיתויודע םג האר .33 ,28 'מע תונורכז ,רדפ ןכו 1

 .א| ןמפואק .מ ,ןייטשנלוו ר"ד ,22 'מע ץיברוה ,ןרטש

 .2 'מע ,רהוידניוו

 .10-9 'מע ,ןייטשנלח ר"ד לש ותודע ("

 ותודע !:בלציהוו ,יזכשא .מ ר"ד ד"וע לש ותוחע (%

 .רגייטש המחלמה עשופ לש

 לירפאב 11 ,ףרודלסיד ,רהוודניו לש ובתכמ ; םש ,רדיינ (

2. 

 .318 'מע .בוסוק רפס (%

 .בוטולבאז רפס יי

 .םש ,תונורכז .רבאה (%

 םינבמ רקיעב) תורעמהו תורהנמה ,םינושמהו םינושה
 .םהב ורתתסה םידוהיהש (םיעקרק-תת

 תיבב ןייטשנלוו רייד ןיכהש רקנובה ןייוצי ,המגודל

 ,ידוהיה םייחבטמה-תיב לומ (55 הבולאוו 'חר) יקצינאי

 תוחפשמו אוה ותהפשמ תא םימעפ רפסמ ליצה רשא

 .(* תורחא

 תודגנתה ייוליג

 -והיה לש הצימאה םתדימע תא דחוימב ןייצל ןידה ןמ
 .תוומל ולבוהש םיד

 ,םיחצרמל םשפנדטאש תא םינועמה ועיבה תחא אל

 םירקמ ויהו ,דחפ אלל זוב תואירק םהיפלכ וחיטה

 תא םהייחל םינורחאה םיעגרב ופיקתה תונברקהש

 ועצפ םגו םהייחל לע ורטס ,םהילע ולפנתה ,םיניילתה

 רעתסה רשא ,ונל עודי אל ומשש ידוהיה תמגודכ ,םתוא

 רנייטשש ןמזב הז היה .רנייטשדופושה שיא לע ןזרג םע

 אוה יכ ,וילע רסמנש רכיא לש ותיבב שופיח ךרע
 .(** םידוהי 10 ריתסמ

 ופאש ,יראה דצב אובחמ אוצמל םדיב הלעש םידוהי

 י'זדדנא ינלופה לצא וב ובשיש רקנובה .קשנ גישהל

 אבא) םירגרפהו דלונרא -- םישדח -- 18 קאיווילש

 ולביק רדיינ .צו רברפש .א ,ץנירפ .ז םירטושה ןכו ,(ןבו

 וידאר-טלקמ ןכו ,םירודכ רפסמו חדקא תיבה לעבמ
 .יאשח

 -תכממ תקלצ חצמה לע הראשנ הדג דראהרג חצרמל

 לעש עבוכה ;וב תוריל דמעש ידוהימ לביקש םודרק

 .(* חוטב תוממ ותוא ליצה חצרמה לש ושאר

 ודמעב טשפתהל הצר אל ,ךיליירפ ידייז ,בוסוק שיא

 וטישפהל הצרו ופאטסיג שיא וילא שגינשכו ,רובה י'ע

 וידימ והבור תא איצוה ,ךיליירפ וילע לפנתה ,חוכב
 וילע ולפנתה עגר-ןב .הכמ וילע תיחנהל ידכ ומירהו

 לא והוקרזו םירזגל והוערק -- םירחא ופאטסיג ישנא
 רובה

 התודגנתה ללגב םייניעה ורקונ ס'רתלא יוט לדנמל
 :םעזב םיחצורה יפלכ החיטהש ,ותשא לש הצימאה

 .(* הסובת לחני רלטיה .םכל ימד ןתי אל ונמד,,

 רטסש ידוהי רטוש הלגתנ "ךברלאה,, תייצקא ןמזב
 .(" החירב לש לפנ-ןויסנ תעב ופאטסיג שיא ינפב

 תוילאודיווידניא תויודגנתה לש םירחא תונויסנל םג
 ינפמ םיבר עיתרה רבדהו תומוד תוגונ תואצות ויה
 .הליעפ תודגנתה ישעמ

 םישל דחי ורבח תויביטקייבוא תוביסנו תוביס הברה

 היה הב הפוקתב ,יביטקא ירמ לש תונויסנה לכ תא לאל

 לש הניינמו הניינב בור ידוהיה עבורב זכורמ דוע

 היסולכואה לש רומחה הדודיב .תידוהיה הייסולכואה

 -תמ רוצמב ,תרגוסמו הרוגס ,הייורש התיהש ,תידוהיה

 -דהה םלוסיחב ,םינמרגה לש םיינטשה םהיסיסכתו ,דימ

 חתמ תא ושילחה ,אוש-תוילשא ורצי ,וטיגה לש יתגר
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 וענמו םידוהיה ןיב הכובמ ובריה ,הנכסה ינפב תוננוכה
 תשגרה -- לכל לעמו .ירמו תודגנתהל תויונגראתה

 הז םיברע לארשי לכ,, תניחב ,ללכה יפלכ תוירחאה
 -קאה םיטנמלאה לש םתמזוי תא ןיטולחל הקתיש "הזל

 .הביאב םייביט

 דוחייבו ,ידוהיה רוביצה תבוגת תשמשמ ,ךכל המגודכ
 -ארה ינומהה חצרה יעצבמ לע 1941 ויתסב ,רעונה לש
 רעובה רציה תא והערל שיא הליג יאשחב .םיינוש

 הכ חצורל רבדה הלעי אלש ,המ רבד תושעל,, .וב

 ותחפשמל דחא לכ -- התיבה םבושב םלוא,, ."קלח

 םילולע םהש ,םינקזה וירוה לע וא םידליה לע םטיבהבו
 רצי תא דחא לכ שבוכ -- "עשופה., ןוועב תאשל
 .םחלל תימוימויה הגאדב לכה עלבנ בוש .המקנה

 ותשא חצורב םוקנל בילטוג ידוהיה עבשנ ןכ יכ הנה
 רבדה ,םרב .ותיבב וגרהל ןנכת בילטוג .יִאג ךירנייה
 אלש והושקיבו והוארק רשא ,טארנדויה ירבחל עדונ

 הלועפ לכו ,רבדה ידוהי לכ שפנב יכ ,וממז תא עצבי
 .(** םיבורמ םימדב הלעת םינמרגה דגנ

 לש םרפסמ תחפש הדיב,, יכ עובקל ןתינ ,תאז םע
 .("* תודגנתהה הרבגו הכלה ,םיידוהיה םידירשה

 לש םבקעמו ןוה ילעב םידוהי לש החירבה יעצבמ לע

 ולש ח"ודב בתוכ תוגויסנ לכ לישכהל מ"'ע ופאטסיג ינכוס

 .ןמצאק לרנגה

 לש ללכ ךרדב ןייועה סחיהש ךכ לע רעטצהל שי

 תורשפא לכ לאל םש ,םידוהיל תימוקמה הייסולכואה

 תודגנתהל תיתצובק ןוגריא תלועפו הלצה ךרד לש
 .תיביטקא

 תודגנתהה לש חורה יכלה ורבגו וכלה תאז לכ ףא לע

 לש המלש הרוש ןייצל ונידיב שי ןכ ומכ ,תיוויסאפה

 יעצבמ תעשב תוצובקו םידיחי לש םישאוג הרובג ישעמ
 .הדמשהה

 -קא,ה תעשב הפיקתה ,רגניז היסאוי ,הריעצ הרענ
 -זכאב התמוהו יניארקוא רטוש רבמטפסב 7-ה לש '"'היצ
 הווש אלה קבאמב ברעתהש ינמרג יי'ע םוקמב וב תויר

 לע תדרפנ המישר םג האר) רטושהו הרענה ןיבש
 .(התרקמה

 :83 ,16 'מע ,םש ,רגנוא (**
 .ןמצאק לש ח"וד (י:
 .םש ,תונורכז ,גרבנזור הקנלב (*י

 םוימ ןמצוש קרמ לא לאומש ןב והילא לש ובתכמ (*
1. 

 -בארטב יזוחמה טפשמה-תיבב רגניז בקעי לש ותודע (**
 .20.6.1960 ופי .יקיצ

 הנוילעה תדקפמ לש ח"וד הוושה .48 'ע ,תונורכז ,רדיינ (*

 .םשודדי ןויכרא
 .םש ,רדיינ ("'
 .25 'מע ,רדואש 'מ לש ותודע (**

 םהידיב םידוהי תורשע המכ ורעתסה םוקמ ותואב
 .םידלי לש םהיתולוגלוג תא וצפינש םיחצרמה לע דבלב
 םג האר) .("* םידרמתמל ץק םוקמב וב םש תויריה חטמ

 .(תדרפנ המישר
 לש הרובגה יללעמ תא הזה םוקמב ןייצל יוארה ןמ

 -צהו תוומה ןורק ךותמ ץרפש ,רברפש (וילומ) יכדרמ
 יכדרמ,, תדרפנ המישר האר) םינזיטרפל ןכמ רחאל ףרט

 .(יזעונה םחולה -- רברפש
 רובעכ .ותסיפתל םורגיש ימל סרפ וזירכה םינמרגה

 םוקנלו ותוא סופתל דגוב תרזעב םינמרגה וחילצה ןמז

 .(* הארונ הרוצב וב

 תודגנתה ןגראל תונויסנה לע ונילא ועיגהש תועידיה

 לשמל עודי אל .תועוטקו תומועז ןה תנייוזמו הליעפ

 םיקהל ףאשש תינזיטרפה הצובקה לש הלרוגב הלע המ
 ןויסנ לכ .(* רגיינ השמ לש ותרזעב דלפטראב ףסוי

 ינפמ ,וביאב קנחנו אכוד תודגנתה תצובק ןוגריאל
 חיואר תינזיטרפ העונת לכ תמייק התיה אל הביבסבש
 הניארקואו ,הנבלה היסור ,ןילוובש ולא ןוגכ ,המשל

 .תיחרזמה

 הימולוקב ועמשנ ,1943 טסוגוא לש הנושארה תיצחמב

 ועיפוה הזה ןמזב .םידבכ םיירליטרא שא יפוליח הביבסבו
 .קאפלוק יתדגאה םינזיטרפה דקפמ לש תודיחיה רוזאב
 -וכה הטמ הימולוקל רבעוה ,1943 טסוגואב 5-ה םויב
 היפונכה,, דגנ ומחלש (2.8.\/ םינמרגה לש םינייוז

 ורזיפ םינמרגה .קאפלוק לש םינזיטרפה -- "הלודגה
 תורעיב תורתתסמה "תויפונכ,ל וארקש ,םיזורכ זא

 תנעטב ,םינמרגה ידיב םמצע תא ריגסהלו ענכיהל
 ."וספתנ רבכ ותיילמפו קאפלוק דקפמה,, יכ ,היימרה
 תמועל ,ער לכ הנואי אל םיענכנלש וחיטבה םינמרגה
 .(* םידוהיה םינזיטרפה תא םוקמב גורהל שי תאז

 "מנה םתודגנתהל תודוה :רורב דחא רבד ,םוקמ לכמ
 םהלש ףרוע תוישקו תודהיה לש תקסופ יתלבהו תצר
 -והימ הייקנ,, הימולוק םיצאנה ימיב םעפ ףא התיה אל

 -אפתהב םינמרגה וזירכהש יפכ "םיד
 לוסיח רחאל ,השעמלו 1942 רבמצד תיצחמב אוש"תור
 .1943 ראורבפב 2 םויב ,וטיגה

 לש יפוסה ולוסיח רחאלש תוערואמה ךכ לע ודיעי
 רקנובב ידוהי דע םשר 1943 ילויב 19-ב דוע .וטיגה

 לע תועומש ונילא תועיגמ םימי המכ לכ,, :יראה דצב
 .וטיגה לוסיח םויב טלמיהל וחילצהש םידוהי תדיכל

 -עתב ,םיבוזע םיתבב םילגתמ ,ריעב םיספתנ םה וישכע
 -ולכואה .רעיב ,םיירוביצ םינגבו גג-תוילעב ,בויב תול

 םישופיחב תוצירחב םינמרגלת רזוע תימוקמה הייס
 .(" "הלא

 תיבב םינמרגה לש חצרה ישעמ םג ךכ לע ודיעי
 לש הרורחיש ינפל םינורחאה םימיב שממ -- ןימלעה

 ןיב -- ויה םיחצרנה ןיב) םודאה אבצה י'ע ריעה
 .(** (וסיגו רדואש לדנמ לש ויחא -- רתיה
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 הרצקב ורקסנש םישעמהו תודבועה ,רבד לש ומוכיסב

 -- הליעפה תודגנתההו ירמה ייוליג לש םייפוא לע ןאכ

 תוומה לרוג םע המלשה תקזחב היה אלש רבד לכ ירהו

 תונושה ןהיתורוצ תא אטיב ,םידוהיל םיצאנה ודיעוהש

 לע רוא ןרק ליטהל ידכ םהב שי -- ירמהו תודגנתהה לש

 הימולוק תודהי לש האושהו ןברוחה ,היגולוריטראמה

 .הביבסהו
 ישעמ :םהה םימיב תידוהיה המיחלל ויה תובר םינפ

 ,הקנזיטרפב תופתתשה ,החירב ,היגוס לכ לע הלבחה

 -בו ,םידדובו תוצובק לש תודגנתהה ישעמ ,תרתחמב
 תואבצה תרגסמב תנייוזמה תידוהיה המיחלה -- רקיע
 .םיצאנה דגנ תיללכה הכרעמב ,םינושה

 וטלמנש םיידוהי םיטילפ לש קלח יכ ןייצל יוארה ןמ

 אבצה ילייח םע ונמנ רשאו מ"'הירבל םיצאנה ינרופיצמ
 1941 ינויב 22 םויב המחלמה ץורפ םע ואצוה םודאה

 -רקוא ברעמ יאצוי) "םיקינדפז,, םתויה ללגב תיזחהמ
 הדובעה ידודגל ורבעוה םיבר ,(היסורוליב ברעמו הניא

 אבצב וראשנש םג ויה ,םלואו .ירמגל וררחוש םירחאו

 וינומ -- םהיניב) המחלמה תותיזחב ומחלו םודאה
 .(םירחאו) לדנמ ,ןגמ (וינומ) יכדרמ ,רגייפ

 ןוגכ ,מ'הירב תמדא לע םיימואלה תואבצה ןוניכ םע

 יממעה ינלופה אבצה ,סרדנא לרנגה לש ינלופה אבצה
 וצלאנ םיברו הלא תודיחיל םידוהי תלבק הלבגוה "וכו

 ידכ םיירא תומשל םהיתומש תונשל תובורק םיתעל

 םיניצק םיינלופ תומשב ועיפוה דוחיב .םוחלל ולכויש

 .טרבלג ר"ד לש ותודע (**

 "ראפ, "...סיצאנ יד ןגעק טפמעקעג שידלעה ןבאה ייז. (<

 .1946 יגוי 12 ,"סטרעוז

 .442 'ז ,"יימאלאק סקנפ, (:

 םאובבש ידכ ,הליחת הנווכב השענ הז לכ ,םידוהי

 ורקדזי אל ,תוימשיטנאה הנניק ןיידע הבש ,ןילופל

 .םייניעל םידוהיה

 דחיבש ,טרבלג רייד לש תיאבצה וכרד איה תיסופיט

 -רוקל בובלסינאטסל אצי םיסייוגמה םיאפורה וירבח םע

 כ''חאו 45 'סמ םילוח-תיבל שילאקל םשמו ירטינאסה סופ

 .סאבנוד ,ה'זורופז ,ןאמוא ,הציניו ,ןיטאיסוה ךרד האלה
 .ףרועל טרבלג ריד חלשנ ,אבצב םיאפור ףדוע תמחמ

 רשק אוה .דודג אפורכ הנומ ,טנקשאטל עיגהש רחאל

 -רב היה יכ (הרוטאגלד) ,תינלופה תוגיצנה םע םירשק

 ודוקיפב מ"הירבב םקוהש ינלופה אבצל סייגתהל ונוצ
 אבצה תדקפמב לבקתנ םיצמאמ ירחא .סרדנא לרנגה לש

 םשמו היסרפל עיגהל חילצהו אפורכ לוי-'גנאיב ינלופה

 רפס-תיבל דודגה אפורכ הנמתנ טרבלג ר"ד .קריאל

 ראורבפב עיגהו לארשי-ץראב ההש םג אוה .הסדנה-ליחל
 תיזחב תוברקב קלח חקל .הילטיאל םשמו םירצמל 4
 ירליטראה דודגה לש אפורכ ,1945 סרמב הינולוב
 .(**12 רסמ

 ומחלש הימולּוק יאצוי -- םיידוהי םילייח תואמ ךותמ
 םיצאנה דגנ המחלמב וקלח לשמל ןייוצי) ברקה תודשב
 -אה אבצה תורושל ףרטצה 17 ןבכש ,רנכייצ בקעי לש
 עצפנ ,ןילרב י"עו דארגנילאטס י"ע הרובגב םחלו םוד
 יגשיה לע םירוטיעו תונייטצה תותוא לביקו םימעפ 4
 היסור ןיב המחלמה תיזחב ולפנ םהמ ,(" (המחלמ
 הלאו ,דבלב 12 לש םהיתומש ונל םיעודי -- הינמרגו
 :םה

 שרה ,בילטוג ןמרה ,רלטרב ןמחנ ,ןמכואב והילדג

 -- יברה לש ונב רפייל ריאמ ,רזאלג הלהשמ ,סי'צוג
 רמוס ,רדפ לארשי ,גרבזומ שרה ,לדנאמ לאכימ ,רוחב
 .(" רלגק הלקנעיו ןמרייפ השמ ,םיובנגייפ
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 זעונה רוב'גה -רברפש יכדרמ
 רפכ) הקוואזדאסב דלונ רברפש (וילומ) יכדרמ

 -וקל רוגל וירוה ורבע -- דלי ודועבו (ונריעל ךומס

 רביב היטומ לצא שרגמ שכר ,ןנחוי ,ויבא .הימול

 םיקהו (לזייר לש תשורחה תיב דיל) הרקומ בוחרב

 .ותיב תא םש

 ("הנכשבופ,) ידוסיה רפסה תיב תא םייס וילומ

 הבצמ תאפמ ,וידומילב ךישמה אל ךא ,ןייטצמ דימלתכ

 לחה 16 ליגבו תאז רשפיא אלש החפשמה לש ילכלכה
 םשב ,ינלופ ךסומ לעב לצא בכר-יאנוכמ רותב דובעל

 .יקסני'צבול

 בבחתנ ,הדובעל ותוריסמו ותונדקש .ותוצירח לשב

 רוגל וילומ ראשנ ,וטיגה םקוח רשאכו ךסומה לעב לע

 העייס (ידנולב רעש) "תירא,ה ותוזח .עבק ךרד ולצא

 תא ררועל ילבמ ,ירצונה דיבעמה לצא אצמיהל ודיב

 רברפש וילומ םלוא .תניועה הביבסה לש הבל תמושת

 ןכיס ,שיגר בל לעב ותויהב .ומצעל הגאדב קפתסה אל

 ןוזמ איבהל ידכ וטיגל רדוח היהו םעפ ידמ ומצע תא

 .ותחפשמ ינבל

 תניחבב התיה ותרזעו ידימת בער וטיגב ררש ,עודיִכ
 .ןנחוי ויבא :ונמנ הילע, החפשמה לכל תושפנ תלצה

 -- ויתויחא ,לדנמ -- ויחא ,(ןמצוש תיבמ) לחר ומא

 -- גרוחה ויחא ,הינודו (ב"הראב םויכ היח) הלזיג

 ,הריכב תוחא) היצ'האל -- תגרוחה ותוחאו קחצי"ןרהא

 .(הדנקל ןכל םדוק דוע הרגיה ,יטטי םשב

 ומא החצרנ ,1941 רבמטפס שדוח לש "היצקא,ה םע

 .הצבורפש רעיב -- הינוד -- הנטקה ותוחאו יכדרמ לש

 הדידי תרזעב החילצה ,(היזיג) .הלזיג ,היינשה ותוחא

 ריעה ןוויכל התנפו םיירא םיכמסמ גישהל תירצונ

 םלוא .הדידיה ירכמ לצא טלקמ הל חטבוה םש .בובל

 תבכרב שופיח היה ,בובלסינטס ריעב ,םשל ךרדב

 תודוה ,ופאטסיגה ידימ הלצינ סנב ךא (היזיג) הלזיגו
 "צונה הינפ הארמו התושרב התיהש הליבטה תדועתל

 םתשרמ ירמגל קומחל הידיב הלע אל ,תאז ףרח .םייר

 תוריעצ הברה םע דחיב החלשנ איהו םיררוצה לש

 .הינמרגב הייפכ תדובעל םיירצונ םיריעצו

 הדבע ,םיצאנה תרואמב התוהש תפוקת לכ ךשמב

 י"ע הרורחשל דע ולצא התיהו יטרפ תיב לעב לצא

 .םיאקירמאה
 יככותל םעפב םעפ ידמ רודחל וילומ ךישמה םייתניב

 החפשמה ינב םתואל לכוא טעמ איבהל ידכ וטיגה

 ךותל סנכיהל גהנ ,ללכ ךרדב .םייחב ורתונ ןיידעש
 אוה אולה ,ןושאר ימיב יכ ,תותבש יאצומב וטיגה

 ."תויצקא., עצבלמ םיענמנ םינמרגה ויה ,םירצונה תבש
 ,1942 רבוטקואב 107ה לש תבש יאצומב םג השע ךכ

 םלוא .ויבורק לש םתבש םוקמל הנפו וטיגל רדחשכ
 .דעמ םעפה

 ,ןוארדל רכזייש ןושאר םוי ותואב -- לכה תמהדתל

 -- השדח היצקאב ,וטיגה לע ופאטסיגה יסגלק ולפנתה

 עלקנ רברפש (וילומ) יכדרמ םגו רקובב 5 העשב רבכ
 .תוינחצרה םהינרופיצ ךותל

 -- וידוד ,ןנחוי ,יכדרמ לש ויבא םג ספתנ וז היצקאב

 ,הרלק ("תיער) ותדוד תב ;ןמצוש לפוק ,ןמצוש הנוי
 ולבוה םלוכ .םירחא םיברו ןמצוש הרוד -- יתסיג

 .תומהב לש אשמ"תונורק ךותל וסמעוהו תבכרה תנחתל

 םישנאה יחולשמש העידיה .הזה חולשמב יתייה ינא ףא

 םהה םימיב התיה ץ'זלב לש זגה יאתב הדמשהל ודעונ

 ,רברפש יכדרמ -- ונלדתשה ןכל ,ללכה תלחנל רבכ

 ןורקל רודחל ונתחפשמ ברקמ םישנא המכ דועו יכונא
 .החירב ןגראל ילוא היהי ןתינ ונממש ,ץע

 וכותל וסחדנ יכ ,םויא קנחמ ררתשה ןורקה תריגס םע
 קנחמה רבגו ךלה תבכרה תזוזת םעו שיא 200-מ רתוי

 ,הכשחה תדרב ,ןכ יפ לע ףא .אושנ אלל דע הזה

 איצוה זאו הלועפ תלוכי ידכ יריעזמ בחרמ וניניפ
 הכאלמה תיבב ול ןיקתהש דחוימ רלוא וסיכמ וילומ

 הנטק תירוסמב דייוצמ היה הז רלוא .יקסני'צבול לש

 וחלפתה וכרד ,ןורקה ךותב חתפ הב רוסנל לחה וילומו

 .םכותב אוהו םישנא המכ כ"חא
 -- התב ,לאטש הדירפ :ויח תבכרהמ םיצפוקה ןיב

 -- הנב ,(הוקת"חתפב םויכ תוררוגתמ ןהיתש) הלה

 ,רגייצ ר"ד לש וינב ינש ,(ב'הראב םויכ רג) םייח

 ,ןמצוש הרוד :;ופאטסיגה י"ע כ"חא וחצרנו וספתנש
 ,עדונ אל הלרוגו ןורקהמ הציפקח תעב לגר הרבש

 םישנא רפסמ דועו ,ןכמ רחאל התפסנ -- הרלק יתייער

 ,בובלל ועסוה ראשה .דוע רכוז יניא םהיתומש תאש
 .הדמשהל ץיזלבל ולבוהו םהידגבמ וטשפוה םש

 ועדונ ןאכמו וילומ לש ותציחמב יתייה המ ןמז דוע
 רתונ אל ותחפשמ לכמש ותוארב :םיאבה ויכלהמ יל

 ומע רומגו יונמ היה ,היילכל ץרחנ ולרוג יכו דחא ףא
 רזגנ םאו .המקנ םהב תחקלו םיררוצה דגנ םחליהל

 -לקע םיכרדב !ברקב לופיל בטומ ירה -- תומל וילע
 -יטרפה לא וכרד תא אצמו רוצמה תעבטמ ץלחנ תולק

 הזעה ותמחלמ לע םידה ונילא ועיגה ,ךליאו ןאכמ .םינז
 .םיקחרמל ועדונש ולש הרובגה תולילעו יצאנה ביואב

 ותצובק םע תכל קיחרה אוה ,הביבסה תוניוע לשב
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 תוזוחמל עיגהש דע תורעיו םירה ךרד ,תינזיטרפה

 .םינוש םייברק םיעצבמב דואמ ליעפ היה םש ,היזלש
 לא הצובקה לש התוליעפ בחרמ קתעוה ,ןמז רובעכ
 לש םעמש אצי ןאכ םג .תורעיה יעפושמ םירטטה ירה

 העדי אל ותזעה .םיקחרמל וילומ לש הרובגה ישעמ
 -תמ היה ,םיזעונ םיעצבמב ותופתתשה דבלמ .תולובג
 ,הירמרדנ'זה ,הרטשמה לש תושייואמ תודוקנ לע לפנ
 אלל םהב םקנ אוה .תומש ןהב השועו ופאטסיגו ס"ס

 ואיבמו ושאר תא זיתהל גהנ ,גרהש יצאנ לכמו םחר

 .םינזיטרפה הנחמל
 םינוילע םיצמאמ ושעו וינפמ ודרח םיצאנהש ,ןבומ

 .גרבנזור הקנאלב

 ימל ושאר לע הובג סרפ וזירכה םימיל .וספתל ידכ

 ךא ,םהידיב סרח ולעה םה הליחת .ותסיפתל םורגיש
 דוצל וחילצה םינמרגהו וילומב והשימ דגב ןמז רובעכ
 .ותוא

 תא ורקינ הליחת .הארונ הרוצב וב ומקנתה םה

 חפנש דע תויטסידס תוטישב ותוא וניע ךכ רחאו ויניע
 .ותמשנ תא

 ררוצה דגנ רובגה ונריע ןב לש תח אלל ותמחלמ

 תכשחב שא דיפלכ םהומכ -- ברקב ותליפנו יצאנה

 .הינבו ונתליהק לש הדמשההו ןוילכה ימי לש לילה

 .דובכ תאריו הבהאב ותוא רוכזנ

 תוומה ךאלמ לומ תוקיר םיידיב
 .הדוקפה המיערמ -- *ןימי -- לאמש ,ןימי -- לאמש,

 םיבצינ רבכו אלמתמו ךלוה שרגימה לש ילאמשה דצה
 -עה ירסוחמ תצובק לש הרות אב הנה .שיא יפלא םש
 דצה לא שפנ םייפלא םיחלשנ תחא די ףניהב .הדוב
 םיחלשנה הלאש ,שיאל דוס הז ןיא בוש התע .ילאמשה

 הלאמש םיחלשנה הלא וליאו ,תויחל םהילע רזגנ הנימי

 תוקעצ אלמתמ שרגימה ללח .תוומה לא םיחלשנ --
 ,ןהילעבמ םישנה ,ןהידלימ ודרפוה תוהמא .יכב תולוקו

 דהמב םינענ -- יכבו םינונחת ,תושקב .םהינבמ תובא
 תחא .םיילגרהו םיידיה ,שארה לע ימוג תולא תומול

 חלשנש הדלי לא הצרו ינמיה דצהמ תצרפתמ תוהמיאה
 ...בל ערוק יכבב תררממ איהש ךות ,הלאמש

 תא ףטוח ,לאמש דצבש הצובקה לא שגינ *.ס.ס, שיא
 -שמו טושבכ ריוואב ופינמ ,ולגרב הכובה ןטקה דליה

 ץפנתמ דליה לש וחומ .המוחה לומ לא חוכב וכיל
 חנוצ ןטקה דליה לש ופוגשכ ,רבע לכל זתינ ונכותו

 םהירזועו םינמרגה לצא םר קוחצ ררועמ הזחמה .הצרא
 .םיעשפנה םיניארקואה

 -בה העיפומ דימו והשמ לע םיררוצה םידדותסמ הנה
 תואל ושארב הווחמה ץירדייל ינפ לע ךויח לש הע
 .שדח םיעותעת הזחמל תונכהב םיחתופ םה .המכסה
 רוגיע ריגב םינמסמ םיניארקואה .היצקלסה תא םיבכעמ

 םיפרפרש לע םיבשייתמ םינמרגה .ריקה לע םינטק םיל

 .שחרתהל דמועה הזחמב םיפוצ ומכ ,ןכל םדוק ונכוהש

 םינטקה םידליה לאמש דצבש תוהמאה ידימ םיפטוח
 -לותב :עדונ םרטש ,"עושעש, ןיעמב םיליחתמו רתויב
 -והי תוקונית לש תופוג םיליטמ םה .ישונאה ןימה תוד

 .הרטמל םתוא םיקרוזש וא ,לוממש המוחה לא םייד

 ותלוגלוג תא ץפנל ונייהד -- הרטמל עולקל חילצמש ימ

 ירבדל הכוז ,ריגב ןמוסמה לוגיעה דותב קוניתה לש

 דועבו .ומצעבו ודובכב ופאטסיגה שאר יפמ חבש

 ללח תא תואלממ םיידוהיה םידליה לש המיא תוקעזש

 םידוהי תורשע המכ םעזו שואיב םירעתסמ ,ריוואה
 קיספמ תויריה חטמ םלוא ,םיחצורה לע דבלב םהידיב

 לש יכבה תולוק תא שירחמו תזעונה תוצרפתהה תא

 -- םיתמ תופוג התע עורז שרגימה .םירגובהו םידליה

 םינטקה םידליה תופוג לשו תויריב ולטקנש הלא לש
 .םיססוגה

 תצימאה תיסאוי

 םיהולאה תא תללקמו ידי תופכב ינפ תא הריתסמ ינא

 הצור ינניא יכ ,הארא לבל יניע תמצוע ינא .םיימשבש
 תחלופ בל תערוק תימואתפ הקעז הנהו .רתוי תוארל

 איה ונממש ןוויכב טיבהל יתוא תצלאמו ריוואה תא

 תקבאנה הריעצ הרענ ,רגניז היסאוי וז התיה .תעמשנ

 תמחלנו תיניארקואה היצילימה שיאב היתוחוכ לכב

 הכמ ,תכשונ איה :השפנ לע הנורחאה המד תפיט דע
 ארפה תיח ינפ לא רשי תקעוצ איהו וינפ לע היפורגאב
 ,םינמרגה לש עצרנ דבע ,חצור, :היתוחוכ תיראשב
 ררוג יניארקואה ."!תותימ ףלאב ךמצעב רגפתת התא
 -שהל החילצמו תננוגתמ איהו ,ץראה לע הדיב התוא
 דחא .םיחותפה היעצפמ םד הבז איהשכ ,וידימ ררחת
 -תמ ,הזה הווש יתלבה קבאמב טק עגר טיבמ םינמרגה
 -נהל ליחתמו שרגימה זכרמ לא היסאוי תא בחוס ,ברק
 תוצצופתמ םיינזאה .ימוגה רוניצב תומולהמ הילע תיח
 .תססוג היסאוי .ימוגה לוגרפ תופילצו תוחנאה עמשל
 שיאו םיננוצ םימ הילע ךפוש יניארקואה רטושה
 הפוג לדח ,ףוסבל .חצר תוכמ התוכהל ךישממ ".ס.ס,ה
 לע תוכמ המכ דוע .םייחב דוע הניא היסאוי .רפרפל
 רשבה שוג תא תחא הכמב ףדוה ינמרג ףגמו תמה הפוג
 .הצימאה הריעצה הרענה לש תמה הפוג תא --
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 תובצמה תא רקע ואל ברה
 וגלז ויניעמ .ריפאה וינפ ןווג .דער ברה לש ולוק

 םירטפנ ,םישודק םירבק, :טטר רביד אוה .תועמד

 ןוועה לע ונל וחליס אנא ,תושודק תומצע ,םישודק

 ונילע הרזגנ .םכדובכ תא םיללחמ ונאש לע ,םויאה

 םייקל םיחרכומ ונא .םכירבק תשודק תא ללחל הריזג
 .םייחב וראשיי םכידכנו םכינבש ידכב הריזגה תא

 -חתו הליפת וברה ,ונל וחליס ,םישודק םירטפנ ,אנא

 לארשי רמוש לא אנ וללפתה ,דובכה אסיכ ינפל םינונ

 תואלת ,תוער תוריזג הברה הכש לארשי םע דעב

 "...אנא ...ונל וחליס ,אנא .וילע וכתינ םירוסיו

 -יחוחשו שאר-ילפשומ ודמע רשא םידוהיה יפלא

 דתיב חטש לכ תא וסיכש תוברה תובצמה ןיב ,ווג

 וויל םה .ברה יפמ האציש הלמ לכ ועמש ,ןימלעה
 םיאור םה הנהו .תישירח הבביבו תוחנאב וירבד תא
 -תורוויחה וידי תא ארתאד-ארמ ברה םירמ דציכ

 :רמוא אוהו יכבמ קנחנ ולוק ,הלעמ יפלכ תורוחצ

 רמ יכבב העוג ברה ..."ונא םיסונא ,םימורמב ונדהס,

 ברה עגונ תודעור םיידיב .הלוכ הדעה הכוב דחי ומעו

 עגרל .תועמדב ןבאה תא ביטרמ אוה .וינפלש הבצמב
 לזרבב עגנ וליאכ וידי ףסואו הרוחא עתרנ אוה

 רבעל המידק תודעורה םיידיה תוחלשנ בושו ,ןבולמ

 ותמוק ,תוצווכמ וינפ ,תומוצע ברה יניע .הבצמה
 תא קבוחה םוחר-באכ הבצמה תא קבחמ אוה ,החש

 הבצמה תא רקוע ליחתמו יכבב העוג ?ודיחי ונב

 ...המוקממ

 םה םג .הידבכנו הליהקהד"שאר םיפרטצמ ברה לא

 דתמ םהירחא ...יכבב תוחפייתה ךות תובצמ םירקוע

 ואציש ריעה-ינב רתי לכ תובצמה תריקעב םיליח

 ...ןימלעה-תיב לא

 הדקפמה .ב"'שת תנש לש רושעל אסכ ןיב היה הז

 הממז ,(תיחרזמה היצילגב) הימולוק ריעה לש תיצאנה

 תובצמה לכ תא רוקעל ריעה ידוהי לע :המויא הריזג

 ליבשב םישיבכה תא ןהב ףצרלו ןימלעה-תיב לש

 הנשה-שאר תרחמל .ינמרגה אבצה לש בכרהיילכ
 ותכשלב ופאטסגה לש םייצאנ םיניצק ועיפוה ,ב"שת

 חולשל ודקפ םה .הימולוקב םידוהיה תצעומ שאר לש

 תריקעב וקסעוי רשא םידוהי תואמ המכ רקובב תרחמל

 םידוהיה-ןקז .םישיבכל םתרבעהו םירבקה ןמ תובצמה

 ףסוי לארשי יבר .ריעה-ברל הריזגה לע עידוהל רהימ
 תופתתשהב הבישי ברה"תיבב הכרענ םויב וב .ואל

 הריזגל תונעיהל ןיא יכ ונעט םיבר .ריעה ידבכנ לכ

 םשה"שודיקדלע התימ רכבל שיו ופאטסגה לש תאזה

 יתמ דובכ לוליח לש וז המויא הריזג עצבל רשאמ

 ץוצרו רובש לוקב .תרחא העדב היה ריעה בר .ריעה
 ךא ,תמה דובכ לוליח לש ןיינעה תרמוח תא ריבסה

 הז רבד ןיא הרותה תעד יפל יכ קספ תאז םע דחי
 ;רמאו שיגדה ףא ברה ."רובעי לבו גרהיי,, לש רדגב

 ליטנ לא ,הז ארונ השעמ תושעל ונילע רזגנ םא,,

 אצנ םכתא דחי שארב ינא .םיטושפ םידוהי לע ותוא

 .הזה ןוועה תא ינמצע לע חקינ ונאו ןימלעה-תיב לא

 ורזפתהו ברה לש ונידיקספ תא ולביק םיפסאנה

 .הימודב
 .רוביצדתינעתב היורש הלוכ ריעה התיה תרחמל

 ןכמ רחאלו "תוחילס, תרימאבו הליפתב הבריה ברה
 .ןימלעה-תיב לא הינקזו ריעה ידבכנ םע דחי אצי

 הלחה ,ןימלעה-תיבל ךלוה ברה יכ ריעב עדונ רשאכ

 ןנובתה ברה .ריעה תוניפ לכמ םשל הלודג הריהנ

 .הממדדיפוטעו שאר"יפופכ ולומ ובצינש ותדע ינפב

 רורכ וארנ ויתפשו םירוהרהב עוקש דמע תוקד המכ
 -- לא וירבד ויפמ םיצרופ ולחה הנהו .הליפת תושח

 ...תושודקה תובצמה

 רולוק ידוהימ םיבר לש םהייח תא ליצה הז השעמ

 לולאב ז"כ םויב ,הנשה םותב .תחא הנש ךשמל הימ

 לארשי ברהו הימולוק ידוהי תיראש וחלשנ ,ב"שת

 .ץ'זלב הדמשהה הנחמל ,םשארב ואל ףסוי
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 ןייטשנלוו סקמ ר''ד

 וט'גב םילוחה-תיב

 יתמוקרודה ןינבב םקמתה ונלש ןטקה םילוחה תיב

 ,להנמה דבלמ .שריה ןוראבה ש"ע םימותיה תיב לש

 :םה הלאו ,םיאפור 6 דוע דסומב ודבע ,רגייצ .י ריד

 -לאווכאנ ר"ד ,ןמרקוצ ר"ד ,גרבנזור רייד ,סורג רייד

 תווצ ;יכנאו ינורכזמ טמשנ ומשש דחא ,אפור דוע ,רג

 ללכ ,אפורה תיער ,ץ"כ 'בגה לש התושארב תויחאה

 ונתדובע רכש לש ירקיעה קלחה .תודחא תויחא קר

 ונל קלחמ היה טארנדויהש ג"ק 2 לש םחל רכיכ התיה

 .המ ןמז ךשמב עובש ידמ

 המוקב ודמעש תוטימ 25 קר ויה םילוחה תיב לכב

 .היגשה
 ינקתימ אל ,תורוניצ ךרד םימ תקפסה התיה אל

 םיילירטס םירודיסו תושובחת אל ףאו ,ןובס אל ,יוטיח

 .םהשלכ
 ינסחממ םילבקמ ונייה םילוחה רובע הסיבכה תא

 ."תויצקא,ב וחלושש תוחפשמה תשוריכ ,טארנדויה

 םיאפורה יקולח תא .בל יבידנ םישנא תומורתכ וא

 .ימצעה ונשומישל -- תיבהמ ונמצעב םיאיבמ ונייה

 תופורתהו וטיגב הרוסא התיה תחקרמ"תיב תקזחה
 ,רגייצ ר"דה לש ותסיג ךכב הקסע .וטיגל ץוחמ ונקינ

 .ןמרפוק-ןבול'צ 'בגה
 ,תוימינפ תולחמל תיביטימירפ האפרימ םג ונלהינ

 תולחמל ןכו תודילו םישנ תולחמל ,הנטק היגרוריכל

 .רוע
 םירקבמה וליאו ,זופשיאה דעב םולשת לכ וניבג אל
 םירוטפ ויה םיעצמאה ירסח ךא ,ומליש האפרימב

 .טארנדויהמ רושיא ךמס לע םולשתמ

 סופיטה תפיגמ

 זאמ ,וטיגב החיכש העפות התיה םייעמה סופיט
 אל תוקבדימ תולחמל תדחוימ הקלחמ רדסל .ותמקח

 םילוחה ירדחמ דחאב קר .ךכל םיאנתה רסוחמ ,ונלוכי

 םידושחה תא וב ונקזחה ןכו ,םוח םע םילוח ובכש

 חוליג לע ונדפקה אל םג הז םעטמ .סופיטה תלחמב
 לכ ללכ-ךרדב תחתופה הלועפ -- םילוחה לש רעישה

 .סופיטה ילוחב לופיט
 ,תרדוסמ הדבעמ םילוחה תיבב התיה אלש תויה

 .תוטושפה תויתדבעמה תוקידבה תא ימצעב יתישע

 לע רבדל םעט היה אל םימייקה םיאנתבש ,ןבומ

 זופשיאל ,ןכ לע רתי .סופיטה ילוח לש הבוח זופשיא

 תרוק רבכ םהל התיה אלש ,םילוחהמ הלא קר וקקדזנ

 .החפשמ אלו גג

 פאר ר"דה :םיאפורה ברקמ ותמ סופיטה תפיגמ בקע

 .בארנוי ר"דה םג הארנה יפכו

 סופיטה תפיגממ התומתה לע רעושמ ןדמוא וליפא

 העדונ אל םתיבב ותמש הלא לע ןכש ,עובקל השק

 "נועמ ויה אל םיינמרגה תונוטלשה .םתומ תביס ףא

 םינותנב םא יכ ,םייתוהמ םייטסיטאטס םינותנב םיניי

 -סוחו וטיגה יבשות רפסממ םיתיחפמה ,דבלב םייתומכ

 תדמשהל םהל השורדה זאגה תומכ תא םיצאנל םיכ

 .םידוהיה
 הבוח עצבימב ןוסיח תוקירז ידי לע סופיטב ונמחלנ

 לע תמתוחב עבטוה רבדה .1942 ילוי שדוחב עצובש

 היה הזו ("1]410אבז(6 [טז 1ו06ת") תוהזה תדועת

 .ידיחיה העינמה יעצמא םצעב

 בער"תתימ

 התומתה רועישל םרגש רתויב ינלטקה םרוגה םלואו
 םרפסמ .בערה היה ,םוי ידמ שפנ 50"כ ,וטיגב הובגה
 םיבובזכ םילפונהו םיחופנה ,בערמ םיכעודה לש
 .םיהדמ היה -- בוחרב

 קרמה תגמ ,טארנדויה לש חבטימה איבה המ"תלקה
 תנמ וליאו ,תוירולאקב לד היה ונרעצל רשא ,ולש
 ךכל המרג ,בער תנמ אלא התיה אלש ,המועזה םחלה
 ,וטיגל ץוחמ ןוזמ טעמ גישהל היה לוכי אלש ימש
 אוהו רימחהו ךלה דוע הזה בצמה .בערמ חפנו ךלה

 .וטיגהמ יתאצ םויל דע ךשמנ

 תעדל"זוביא

 םהל ויהש הלא ןכו ,םהיתוחפשמ ינבו םיחקורה
 ,תוומ ימס וקיזחה .ךכל ףסכהו םימיאתמה םירשקה
 -לוב ויה םה ."היצקא,ה תעשב רקיעב ושמתשה םהב

 לש הלוכתב ,תחא תבב "לאנימול, תוילבט 20 םיע
 רשפא יא -- וז ךרדב םידבאתמה רפסמ תא .3
 .עובקל
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 תוומלצ איגמ םידה

 "הנושארה היצקאה. - ,אבריאנעשוה

 ףוסאל ופאטסגה לחה ,הבר אנעשוה םוי ברע ,תבשב

 .שארמ הנכומ המישר יפל ,ריעה יבחר לכמ םידוהי

 םירישע םידוהי ,היצנגילטניאה ישנא ויה םירוסאה ןיב

 .שיא 50"כ לכה ךסבו .םידבוכמ םישנאו

 םישנאה ובשי ,אבר-אנעשוה םויב ,ונייה ,תרחמל

 אל ןכש ,לומתאה םוי תוערואמ ירחא םידחפנ ןיידע

 ללפתהל ורהימ ןכלו ,םויה עיגי ימ לש ורות ועדי

 .רקוב תונפל

 -עה תאו הליגרה ותכאלמל םוי ותואב אצי אל שיא

 הלא ויה .דבלב "תונוישרה ילעב,, ושע תופוחדה תודוב

 ןכלו תונח תקזחהל תונוישר ףסכב ושכרש םינוונח

 םויב קרו עובשה ימי לכ ךשמב הדובעמ םירוטפ ויה

 .תולוענ ויה םהיתויונחשכ ,תופוחדה תודובעב וקסע 'א
 -תהל וגהנ רשא ,םידיסחה -- םידרחה םידוהיה םג

 ,ץינ'זיו ידיסח לש ןזיולקה ,םינטקה תסנכה יתבב ללפ

 .םתליפתב םויה ותואב וכיראה אל -- ןאיובו הייניטוא

 םיבלכ תייוולב ופאטסג ישנא .ריעב שער עמשנ עתפל

 ,םירחא םירזועו "ופוש, ,םייניארקוא םירטוש ,םילודג

 תסנכה יתב תא ופיקה ,םיתבמ םישנא ףוטחל ולחה

 תובוחרה לש םידוהיה לכ תא ופסאו םידיסחה לש

 יקלח ראשב ."היצוקופ, דיל שרגימה לע םיכומסה

 ,יקצאבולס בוכרב ןוגכ ,רתוי םיקוחרה תובוחרבו ריעה

 םידוהיה תא וסימעה ןהילעש ,אשמ תוינוכמ וטטוש

 -בגה םג .הרטשמה תנחתל םועיסהו םהיתבמ ופטחנש

 תולודג תויאשמ יתשב ורבעוה "היצוקופ,  רכיכמ םיר

 ,חורבל הסינש ימ .חצר תוכמ ךרדב םגפסב ,הרטשמל

 .תוומל הרונ

 הרטשמה תנחתב ופסאנ םיירהצה ירחא תועש דע

 .שיא 3500"כ

 לודגה תסנכה תיב תפיוש

 ופאטסגה יחצור ךא ,תופיטחה וקספ ברע תונפל

 םישנאהו ריעה לש םיידוהיה תובוחרב ןיידע ובבותסה

 .תונערופה בוש שחרתת ןפ ,ןושיל בכשל ודחפ

 יחצור לש הלודג הצובק הפסאתה ,תוצחל ךומס
 תסנכה תיב הז היה .לודגה תסנכה תיב ינפל ופאטסגה

 הליהתל אצי ומשו היצילאג חרזמ לכב רתויב הפיה

 .ןמא ישעמ וירויצ לשב

 וצרפ ינגלגל קוחצ ימערו תוירי יחטמ ועמשנ עתפל

 תסנכה תיב ךותל םיכילשמ םדועב םיחצורה תונורגמ

 .שודקה םוקמה תא שאב םילעמו הרעבת-תוצצפ
 -חלמ שאה תונושלו תובהלב תסנכה תיב דמע הרהמב

 .הבוט הקלח לכ תולכואו תוכ

 הרטשמ ישנאב רעובה תסנכה תיב תא ופיקה םה
 הקילדה תא תובכל ןויסנ לכ עונמל ידכב ,שא יבכמו

 .שאהמ וחהשמ ליצהל וא

 --ונריע תראפת תרטע ,לודגה תסנכה תיב לפנ ךכ

 תא ולליחש םידז ידי ישעמ -- שאה תלכאמל ףרט

 .והובירחהו טעמ"שדקמה
 תוזחל ידכ רוהנל םינומה ולחה רקובב 'ב םויב

 העומש וציפה םיניארקואה ןכש ,ףורשה תסנכה תיבב

 הכרדו תיאשח וידאר תנחת וכותב וקיזחה םידוהיהש
 .ביואל תועידי םיריבעמ ויה

 -צהו רפסה יתב לכמ םחיתותיכ תא ואיבה םירומה
 םוקמה לעכ שדוקה ןורא לע םהידימלת ינפב ועיב
 ויה וינקתמש וידארה תנחת לוכיבכ הנומט התיה וב

 הלילעה תסריג התיה תאזכ ..ףתרמה לא םירבוחמ
 ףרשנ וליאכ הללגב רשאו היסולכואה ברקב הצפוהש

 .תסנכה תיב

 עדונ אל ןוויכל

 -מוע םזוכיר םוקמב םידוהיה 3000 וראשנ םייתניב

 'ב םויב רקוב תונפל דעו םיירהצה ירחא 'א םויב םיד

 .הניצבו םשגב ,ץוחב --
 אלכ יאת ךותל וסחדנ םה רקוב תונפל 'ב םויב
 וסחד ,שיא 10--127ל דעונש אתב .הארונ תופיפצב
 םיחותפ וראשנ םינטקה תונולחה .שיא 700 וכותל

 .חורהו םשגה ורדח םכרדו
 וליפא ,לוכאל רבד םיאולכל ןתינ אל 'ג םוי ליל דע

 היהש המ לכו שופיח םלצא ךרענ דועו ,היתש ימ אל

 .םהמ דדשנ ---- םהל

 אלכב ופאטסג ישנא ועיפוה .םיירהצה ינפל 'ג םויב

 .תינפוג הדובעל לגוסמ ומצע תא שיגרמ ימ ולאשו

 םלוכ ורהימ ,ררחתשהל יוכיס ןמתסמש ובשחש ןוויכ

 .יגארטו רמ היה ףוסה םרב .הדובעל בדנתהל

 "וה רשא ,םיריעצ תצובק הרחבנ םידמעומה ברקמ

 -טאידל יקסייבוס בוחר ךרד ועסוהו תויאשמ לע וסמע
 ובש אל ונממ רשא ,עודי יתלב ןוויכל םשמו הציבוק

 "טארנדוי,ה דצמ תוברעתה ירחא קר ...םלועל דוע

 םיריסאה םתואל והשלכ לכוא ישילשה םויב חלשנ
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 הטילפה תיראש י''ע םקוה .בוסוקב האושה תונברקל דע-לג
 "םידוהי,,:הלמה הרכזוה אל ,רעצה הברמל ,סלוא .הרייעב

 .תונוטלשה תדוקפ יפל -- הבצמה לש תבותכה לע

 ,טסורפ ,ופאטסגה שיא אב ,דחא םוי .םוקמב ורתונש
 אלכה לא ,אבר אנעשוה לש "היצקא,ה לע חצינש
 ,ותלאשל .םיריסאה ןיב הכאלמ ילעב םנשי םא לאשו

 -גנ ,םירלדנס ,םיטייח -- שיא 150 םמצע תא ועיצה

 רחאל ורבעוהש ,םירחא הכאלמ ילעבו םירגסמ ,םיר
 .םידרפנ םיאתל ןכמ

 "חממו בערמ םישנאהמ קלח עווג אלכה תיב ךותב
 תויאשמ לע תוצובקב וסמעוה םירתונהש דועב ,תול

 םשמ ,עודי יתלב ןוויכל .יקסייבוס בוחר ךרד ועסוהו
 .דוע ורזח אל שיא

 םימימת םייעובש םידוהיה תאצוה הכשמנו הכלה ךכ
 .ךליאו אבר אנעשוה ןמל

 ,אבר אנעשוה ירחא םייעובש קוידב ,תבש םויב
 שאר בשוי תשא תא םג ללכש ןורחאה חולשמה עסוה
 .ץיבורוה קטומ -- טארנדויה

 וררחוש ,םידרפנה םיאתב ובשוהש הכאלמה ילעב
 200 דוע םע דחיב ,שיא 30 לש תוצובקב ןכמ רחאל

 ןוויכל, וחלושש הלא לש םרפסמש ,אופיא אצוי .םישנא
 .2800 היה "עדונ אל

 בוטוק ידוהי תדמשה =

 .םיטאפראקה ירה תולגרמל תנכוש בוסוק הרייעה
 ריעל הכפהש דע הרייעה החתפתה המחלמה ינפל

 -יחיטש רוצייל זכרמה היה ןאכ .םייח תקקושו תססות
 וקסע הביבסה ישנא לכ .םידברמו (םימיליקה) ריק

 וז אלו .םהילע ורשעתהש ףא ויהו םימיליקה רוצייב
 ןאכל האיבה וז הכאלמ לש הגושגישש אלא ,דבלב
 וחתפ ץיליבמ הישעת ילעב .ןילופ יבחר לכמ םישנא

 הנידמה יבחר לכמ הריכמ ינכוסו ,רמצ ינסחמ ןאכ
 -רופ םיקסעל בחרנ רכ הב אוצמל ידכ ריעה תא ודקפ
 .םיח

 תיישעתבו רקבה ירדעב הרישע התיה ריעה תביבס

 -הה יבשות .םירחא םירצותו ץע ירצומ ,בלח ירצומ
 תואובתה קושב ןיטולחל םייולת ויה הביבסבש םיר

 תונורחאה םינשב ריעה הכפה ךכ י"עו ,בוסוק לש
 םידוהיהו ,דחאכ יתיישעתו ירחסמ זכרמל תויהל
 .עפשב הסנרפ ןאכ ואצמ הילא וכשמנש

 .םידוהי 7000-כ הב ויה בוסוקל םינמרגה תסינכ םע

 לקוח לכ וגחנוה בוסוקב םג ןכ ,םירעה ראשבכ
 -קואה הפיכב ולשמ ןאכש אלא ,םידוהיה דגנ הילפאה
 ינמרגה ןוטלשהש דועב ,םידוהיה תא םיניועה םיניאר

 .דבלב םימראדנא'גה ידי לע גצוימ היה

 -נוק, ינימ לכ םידוהיהמ תובגל ולחה םיניארקואה
 יקציניוו ,קארופטס ר"דל ומכ םישנאלו "תויצובירט

 .םהב םקנתהל הבוטה תונמדזהה התע התיה םירחאו
 ליבשב (תחא הליוח םה םפסכמ תוגבל וצלאנ םידוהיה

 לש ישיאה הדידי ,ןמקלופ ,יזוחמה יאבצה לשומה
 ופאטסגה ןעמל תרחא הליוחו ,קארופטס ר"ד תרבגה
 תחונמל ןאכל אובל הישנא ולכוי ןעמל ,הימולוק לש
 .עובש ףוס

 ויהש ופאטסגה ישנא תא בטיה ריכהל ודמל בוסוקב
 -נדויה דרשמב רקבל ,הינבה תדובע לע חקפל םיאב
 ,םימיליק ןוגכ ,םינוש םיצפח .םירמוח לבקלו טאר
 ושפיח םידוהיה ,ןכ לע רתי .ושרד רשא לכו םיחיטש

 שרופמב וצפחש המ לכ םהל ונתנו המדאל תחתמ

 םהידימ םמצע תא ודפי ךכבש םנימאהב זמרב וא
 חרואב םיאצוי םידוהיה ויה ,הז דבלמ .תוינחצרה

 להנמ לש וחוקיפ תחת הדובעל ומויב םוי ידמ רידס
 רשא "2 'סמ ופאטסג,כ עודי היחש ,בוקפר ,הדובעה

 גיאדהש המ ,םלוא .םחר אלל ויתוכמ תא אילפהל גהנ

 ריד תרבגה יכ העידיה התיה ,לכמ רתוי םידוהיה תא
 רתויב תדדוימ ןכלו יאניו אצוממ התיהש .קַארופטס

 -וקמ ושרוגי םידוהיה יכ דאמ תלדתשמ ,םינמרגה םע

 תאזו ,שממ יטסידאס היה םידוהיה לא הסחי .בוס
 איהו אבצל הלעב תא וסייגש םיסורה לע אניט ךותמ
 .תדדוב אופיא הרתונ

 ,(םיגחה) "םיבוטה םימיה,  םידוהיה לע ורבע ךכ
 אלל תוגאדו השדח תונערופ ומע איבמ םוי לכשכ
 .רופס

 בוסוקל העיגה תוכוס דעומה לוח רחאלש דחא םוי

 ד-אמצ חצורה םשארבו ופאטסגה ישנא םע תינוכמ
 ליגרכ ואב הלאש ובשח םיבשותה .ַאיַאג -- םימדה
 .יטוקל םכרדב וכישמי םשמו םינוש םיצפח שורדל

 .המוגע רתוי הברה התיה תואיצמה םלוא

 הרטשמה ןיינבל םלוכ

 -תמב ,הביבסה ירע ראשכ היוגב הניא בוסוק ריעה
 -טמיסו תובוחר רפסמ הביבסו קושה רכיכ לש תנוכ
 לש וכרואל ,םיטאפראקה ירה ךותב תנכוש בוסוק ,תוא
 ךרדב ,יקסבונראט לש המלחהה תיבמ ךשמנה בוחרה
 -אס לחנה דילש הדורוה רשגל דעו יטוקל הליבומה
 .היבא'זל דע םירהה ןיב לתפתמה ,הניל
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 יניטסיפה רהה אשנתמ בוחרה לש ינמיה ודיצמ

 וילע םיטיבמ רשאכו ,הלוכ ריעה לע שלוחה .ףושחה

 -חת סורקל עגר לכב לולע אוה הנהש המדנ הטמלמ
 .בוהצה רמיחב ולוכ בוחרה תא ףיצהלו וית

 רכיכל לוממ שממ ,ףושחה רהה עצמאב קוידב

 השרוח תיארנ ינוריעה ןועשה לדגמל תחתמ ,קושה

 .םיצע 30--20"כ לכה-ךסב הנומה ,ןרוא יצע לש הנטק

 ריעב הארנה הובג בלצ בצינ השרוחה ינפלש תיזחב
 .הלוכ

 ינמיה דצב רשא םיתבה םידמוע רהה תולגרמל

 םיבצינ -- ילאמשה ודיצב םיתבה וליאו ,בוחרה לש

 בוסוק תנכוש ,ןכ יכ הנה .הצינביר לחנה ךרואל

 העוצר ךותב ,רהה ןיבל לחנה ןיב תופיפצב הסוחד

 דחא -- ךוראו דחא בוחר הניה הלוכ ריעהשכ ,הרצ
 .דיחיו

 תרזעב ופאטסגה הביצה רהחמנו רמ םויב .הנהו

 ,תיניארקואה הרטשמהו הירמרדנ'זה ,לובגה רמשמ

 תואובמ לכ תא ומסחו בוחרה תוצק ינשב תורמשמ

 שיאש ,וזכ תוריהמב השענ רבדה .היתואצומו ריעה

 .רבע לכמ אופיא הקתונ ריעהו ךכב ןיחבה אל וליפא

 רובעל םינמרגה ולחה םיירהצה ינפל 9 העשב קוידב

 םישמשמ םיניארקואהשכ ,םידוהיה לש םיתבה לע
 ליחתה הז .םהירייד תא םמע םיחקולו ,ךרד ירומ םהל

 ךשמנו ריעה לש דחאה והצקב רשא ,הדורוה רשגב

 םיפסאנה תא םיחקול םהש םרמואב ,ינשה הצקל דע

 ןכלו תמאה תא ועדי אל םידוהיה .הנחמב הדובעל
 ןכש ,םפסכ לכ תא ולטנו םהידגב בטימ תא ושבל

 הנחמב םתדובע ימיב םהל שורד היהי ףסכהש ובשח

 .ןוזמ יכרצימ תיינקל

 השאה וליאו דבלב לעבה אצמנ תיבבש םירקמ ויה
 ,לעבה תא םמע וחקל םינמרגה .התיבל ץוחמ התיה

 הלעב יכ הל עדונו התיבה הבש השאה רשאכ ךא

 אלש ידכב ,התוא םג וחקי יכ שקבל הרהימ ,חקלנ
 וחקלו "הבוטה תא הל ושע, םינמרגה .הלעבמ דרפיהל

 וא ,השאה תובקעב לעבה אב רחא הרקמב .התוא םג

 הכאלמ אופיא התיה םינמרגל .הידלי תובקעב םאה

 .רתתסה אל םהמ שיא ןכש ,םידוהיה ףוסיאב הלק

 דה תיב ןיינבב הנכשש הרטשמב וזכיר םלוכ תא

 .טפשמ
 העבת ,םישנא ףוסיאל םדקש ברע תונפל 'ד םויב

 "רפ, םיליעמ 200 הל קפסיש ,טארנדויהמ ופאטסגה

 ,ןכ הנה .השורדה תומכה איבה אל אוה ךא ,"םייס

 תא םיפסוא דציכ 'ד םויב טארנדויה ישנא תוארב

 תקפסה"-יא לע שנוע והזש ובשח ,הרטשמל םידוהיה

 ,ריעה לכב ץצורתהל ולחהו ,שרדנכ םיליעמה תומכ
 םיליעמה תא ףוסאל םהידיב הלע רשא דע ,השק ולמע

 ררחשל ושקיבו ופאטסגה לא םואיבה רשאכ .םירסחה
 -שמב ראשיהל םהילע םגש םהל רמאנ ,םידוהיה תא
 ...הרט

 העש ,בוסוק לש טארנדויה ירבח םג ורסאנ וז ךרדב

 :ויה םהיניב ,םירסאנה םידוהיה תלצה ןעמל ולעפש

 ןכו ,םירחאו רנזרד ריאמ ,ךיליירפ ,לסרק ,גרבסולש

 ריכזמהו רנייטש שרה םייח טארנדויה שאריבשוי
 רשאכ ,סנ העש יפל הרק םינורחאה םיינשל .רדניפ
 בוסוק לש הירמרדנא'זה דקפמ סנכנ הרטשמה ןינבל

 דקפמל קפסמ היהש ,רנייטש תא ותוארבו ,ורטפ םשב
 ירה ,רדניפל רשא .ואיצוהל חיטבה .ויכרצ לכ תא ולו

 ךכל תודוהו ,המלצמ ופאטסגה רובע גישהל שרדנ
 "נא'זה דקפמ תרבחב הרטשמהמ תאצל םיינשה ושרוה

 .הירמרד

 ינומהת חצר

 רוה ,םידוהי אלמ רבכ היה הרטשמה ןיינב רשאכ

 רמשמ תחת ,ןהילע וסמעוה םידוהיהו תויאשמ ועיפ
 .דבכ

 השרוחה דיל ורצענו ןיטסיפל ךרדב ואצי תוינוכמה
 .הובגה בלצה םע

 ץע לע ספיט ,םוקמב רתתסהש ,ירכממ ירצונ רוחב

 דע לש ורופיס ירהו .דירחמה הזחמה תא הארו הובג
 : היארה

 םינמרגה ורפח רהה עלצ זכרמבש השרוחל ךומס,

 לש קמועב םילודג תורוב חצרל םדקש הלילה ךשמב

 לכל .יובכ יתלב דיס תמירע וניכה םדילו םירטמ 20
 .עקרקב תורופח תוגרדמ וכילוה תורובהמ דחא

 רח םלצא ךרענ תויאשמהמ ודרוה םידוהיה רשאכ
 וטשפוה רחא .םהל היה רשא לכ םהמ חקלגו שופ
 דסגה ישנא ובצינ םהירוחאמ .הרושב ורדוסו םימוריע
 שרק חנומ היה .רחא קשנו הירי תונוכמ םע ופאט
 לע ודמע רשאכ .וילע תולעל ווטצנ םידוהיהו ךורא
 ךותל רשי ולפנ םהו שא םהילע החתפנ רובה יפ
 ."הצרא םינפה םע רובה

 הכותבו הלודג םידוהי תצובק לש הרות עיגה רשאכ

 ךא ,וררחשל םינמרגה וצר ,רנטרג ר"ד ריעצה אפורה

 דועו םיאפורה רתי םג וררחושי ומע דחיש שרד אוה
 תא אלמל ובריס םינמרגה .םידבוכמ םישיא רפסמ

 .םהינפב םאנו םידוהיה ןומה לא הנפ אוהו ותשקב

 ,רמא -- רסמנש יפכ לבא י/וירבד ןכות תא עדוי ינניא

 תובר םימעפ הרק רבכ ידוהיה םעה תודלותב יכ

 הבוח ןכלו ,םשה שודיק לע תומל וכלה םידוהיש
 רת הירוטסיההש ןברקה תא הוואגב איבהל םלוכ לע

 דע עשפמ ףחה םמד טוקשי אל וז תוכזב .םהמ תעב

 לכ תא עיבשה אוה .םיארונה םיחצורב םוקני רשא
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 לש םמד תא ומקני יכ .םייחב וראשיי רשא םידוהיה

 .עשפמ םיפחה תונבוקה

 דציכ םלאשו םיחצורה לא הנפ ,הלא וירבד תולככ

 ךרדב דימשהל התיגו רליש לש םהיאצאצ םילגוסמ

 םלועל ואיבה רשא ,עשפמ םיפח םישנא המויא הכ

 םוקני דיתעה יכ םיצאנל אבינ םג אוה .דבלב תלעות

 רודכו ותנתוכ תא טישפה זאו .םהיתונברק תמקנ תא

 .ריעצה ובל תא חליפ םיחצרמ

 ותואב ןושארה ןברקה היהו רוביגכ תמ רנטרג ריד

 .םיגורהה ראש רובל ולפנ וירחא .םימדה הבט

 ופטח םיחצורהש העש םייגארט תוזחמ ושחרתה

 םייח םוכילשהו םינטקה ןהידלי תא תוהמאה ידימ

 ורזיפ םייחה םידליה לע .םירודכב ךוסחל ידכב ,רובל

 תותמה ןהיתופוגו ,םהיתומא תא וגרה םהירחאו יח דיס

 הלא .םחה ןמדב םתוא וסיכו םייחה ןהידלי תא וקנח

 תחת וקנחנ ,דיסהמ ופרשנ םרט םהיניעש םידליהמ

 וז תובכשב וחנוש תויווג רתי לשו םהירוה תויווג

 .וז לע
 ישימחה םוי ותוא לכ ךשמב ללותשה ינומהה חצרה

 וב .םיחצורה דובכל ףשנ םיניארקואה וכרע ברעבו

 רהיה תדמשה לע םינמרגל ודוהו ודקר ,הרכשל ותש

 .רפעו דיסב תורובה וסוכ דירחמה חצרה םותב .םיד

 םילוצינ דיצ

 תוצחל םידוהי הלא יא וחילצה ישימח םוי לילב

 .תורעיה לא -- הנילאסל ךרדה לע ולעו לחנה תא

 םעפה אלא ,"היצקא,ה הכשמנ ,ישש םויב ,תרחמל

 םידוהי רחא ושפיחש ,םיניארקואה רקיעב ךכב וקסע

 םישנא וררג ,םיתבה ךותל חוכב וצרפ םה .םירתתסמ

 רשאכ .םיאובחמה ראשמו גגה תוילע ,םיפתרמהמ

 -חא ושפיח ,םיירצונה םהינכש לצא ורתתסה םידוהי

 םינכשה תא םג וחצריש העומש וציפה ףאו םהיר

 ושריג םירצונה .םירתסומה םידוהיה םע דחיב םירצונה

 "צרמל ןברק ולפנ םבורו םידוהיה תא םהיתבמ אופיא

 ,תורעיל טלמיהל חילצה םהמ ןטק קלח קר .םיח

 רפסמ ורתתסה ךיליירפ לש םינבלל תשורחה תיבב

 םתוא וליג םיניארקואה ךא ,היילקה רונת ךותב םידוהי

 .ופאטסגה ישנא ובשי םש .הניטסיפ רעי לא םואיצוהו

 -קואהש םירקי תואקשמ ותשו ורי םה םויה ותוא לכ
 .דודיע םשל -- םהל וקפיס םיניאר

 ברע תונפל ישש םויב םיניארקואה ואיבה רשאכ
 םיחצורל חיה אל בוש ,הנורחאה םידוהיה תצובק תא
 .םררחשל םיניארקואה לע וויצו םהב תוריל קשח לכ

 "ריב וחצרנ -- יששו ישימח -- םימיה ינש ךשמב
 .םידוהי 3000"כ תו*

 התיהש רנייטש הריופ םשב השא החילצה ברעב

 העוצפ המצע תא רורגל ,םינורחאה תונברקה ןיב

 הל ושיגה םיאפורה .ןימלעה תיב לא בנגתהלו רובהמ

 .לכה תא הרפיס איהו הרזע

+ 

 השרוחה תא דימ האריו ושאר תא םירי ,בוסוקל אבה

 לש האושה הנומט םהב ,םיחאה תורבק הבו הנטקה

 תרזעב ופאטסגה ידיב וחצרנש ,בוסוק ידוהי 0

 .םיניארקואה

 'א םויל דע םש ובכש רעיב ורתתסהש םידוהיה

 םילעה תא וקקיל םה .םחלל ובערו םיירהצה ירחא

 תונקל וחילצה וא אמצה תא תוורל ידכב םיבוטרה

 .םריגסי ןפ -- ונממ ודחפ ךא :רכיאמ המ רבד

 .םהמ שיא זעה אל הריעה בושל
 -ולוקל הרזחב ופאטסיגה ישנא ואצי רקובב תבשב

 םתרזע לע לומגכ .(םידוהימ) הקיר הראשנ ריעה .הימ
 תוואכ םידוהיה יתב תא דודשל םיניארקואל רתוה
 םה ףאו םירפכהמ םירכיאה ואב 'א םויב םג .םשפנ
 .םדעב רצע אל שיאו םוי ותוא לכ ךשמ ודדש

 תעדל וחכונו ףסאתהל םישנאה ולחה 'ב םויב קר

 ףא התיה אל .םויאה חבטה רחא רתונ ימו רסח ימ
 תובר תוחפשמו ,והשימ הב הפסיג אלש תחא החפשמ

 .ןתומלשב ודחכנ
 שפחמה ןטק ידוהי דלי שוגפל היה רשפא בוחרב
 .וקה רובב תלטומ רבכ התיה ומאש דועב ,ומא תא

 ..אובת יכ ומא םשב אורקל ףיסוה ןטקה דליה ךא
 ךשמבו ןימלעה תיבל עיגהל חילצה רלטרב ר"דה

 ותשא .לכה תא עמשו הבצמל תחתמ בכש םיימוי
 רשאכ ךא ,תורומה תחא לצא אובחמ ואצמ ודליו
 םשו רעיה לא האצי ,דוע םקיזחחל הדחפ הרומה
 .םירחא םידוהי םע דחיב רוב ךותב הבכש

 .לודגה תסנכה תיב לש והארמ היה דחוימב רדוק
 ייעל תחתמ .םימי ךשמב ןשע וטלפ ויתוברוח רשא
 .םידוהי לש תוכורח תויווג תולטומ ויה תלופמה

 :שאב תסנכה תיב הלעוה ךכו
 ופאטסגה יחצור ובש רשאכ ,ברע תונפל ישש םויב
 דוע ואצמ ,םידוהיה ינומה וחבט םש ,יניטסיפה רההמ
 םתוא וצירה םה .ופטחנש םידוהי טעמ"יתמ ריעב
 תוצצפב -- וידדצ לכמ ןינבה תא ותיצהו תסנכה תיבל

 שיא הסני לבל ביבסמ םירמוש םינמרגהשכ ,הרעבת
 .ושפנ תא ליצהל םידוהיהמ

 לעו חצרה לע עמשש םימש ארי ידוהי ךאלפ השנמ

 רבעל ותיבמ ץר ,הרותה ירפס לע ,תסנכה תיב תפירש

 -זכאב גרהנ ,שודקה םוקמל ועיגהב .רעובה תסנכה תיב
 .םיחצורה יי'ע תויר

 ,ןיליפתו תילט שבל םימש ארי ידוהי ,רעייפ לעשרה
 .םיחאה רבק רוב לא לבוה "! לארשי עמש,, תאירקבו

 ידוהי לא בוסוק ידוהי לרוג לע תועידיה ועיגה רשאכ
 םדא ינב ןכאש ןימאהל שיא הצר אל ,תוכומסח םירעה
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 םתמגודכ היה אלש ,הלאכש תוירזכא ישעמל םילגוסמ

 .םדאה תודלותב

 לכמו בוסוק ריעהמ רתתסהל וחילצהש םידדוב קר

 .הימולוק וטיגל ךכ רחא ולבוה ,תורייעהו םירעה רתי

 היניטא ידוהי תדמטשה

 ד-חמה ,תשורחה יתב לכ ורבע ,יצאנה שוביכה םע

 םהידיל ,היניטאב חמקה תנחטו הרסנמה ןכו ,םינס

 לודגה הניחטה לעפמ להנמכ .םייניארקואה םינמואלה לש

 הנמתנ ןייטשניבור ידוהיל םעפ םיכייש ויהש הרסנמהו
 .לעפמב יאפוקכ םדוקמ דבעש ימ ,קאהוב

 םקוליס היה השדחה הלהנהה לש ןושארה דעצה

 ילבמ ,םתדובע םוקממ םיידוהיה םידבועה לכ לש

 יכרצימ וליפא .הנורחאה םתרוכשמ תא םהל םלשל

 ןיב וקלוח ,חמקח תנחטב ורתונש םיינויחהח ןוזמה

 הצרפ המחלמהש ןוויכ .דבלב םייניארקואה םילעופה

 .היחמ יעצמא אלל םידוהיה וראשנ ,עיתפמב

 טרפ .תיניארקואה היצילימה םג המקוה הרהמ דע

 םיסורה לש םנומא ישנא יכ ,אוה ןויצל יוארה ינייפוא

 ,קינלָאיימ ,ריעה ריכזמ ןוגכ ,רתויב םהילע םילבוקמהו

 -ל התע וכפה ,קאינדיב ".ד,וו.ק.ב,ה לש ונומא שיאו

 .םינמואלה יגיהנמ

 תא םיזזוג ויה הלאו םיערופה טטושל ולחה ריעב

 ,םתוא םיכמ וא םכרדב םירקנה םידוהיה לש םהינקז

 התארנ אל תידוהי שפנ ףאו םהיתבב ורגתסה םידוהיה

 .בוחרב
 םיערופה ופקת .1941 ילויל 3-ב ,הלילב ישימח םויב

 דמשה תא םיצפנמ ויה תואסנולכב .םידוהיה יתב תא

 ,תולודג םינבא המינפ םיכילשמו םידוהיה יתבב תוש
 ,םינשיה ישארב תועגופ ,תוטימה לע תולפונ ויהש

 ותמ םישנא ינש .ףוגה תא םיעצופ וא םישאר םטיצפנמ

 הלילה תא ךפה הז בצמ .םינבאהמ ולבסש םיעצפהמ

 תחאב םיפסאתמ ויה םיבר םינכש .אושנמ השק טויסל

 םש ןכש ,תונוילעה תומוקבש תורידב רקיעב ,תורידה

 רבוע היה ךכ .רתוי םיחוטב םהש םידוהיה ונימאה
 .אתווצב םידודנה ליל םהילע

 ורבע ,ומצע תבשה םויו תבש ליל ,יששה םוי

 החרז שמשה .שממ רדהנ םוי היה תבשה םוי .טקשב

 וגחור תא רדבל החילצה רשא דע זילע הכ רהוזב

 וכרע םיתבה תיברמב .החוורל תצק ונמשנ .האכנה

 ושבל ,(שרדימה יתבב סנכתהל דחפ ךותמ) "םינינמ,,

 .תבש לש הריוואב םויה רבע ךכו תבשה ידגב תא

 בוש וסנכתה ,1941 ילויל 6-ל רוא ,תבש יאצומב

 רפסמב םעפה ךא ,ןמגרב ר"ד לש ותרידב םינכשה

 תאז לכב .םוקמ דוע רתונ אל יכ דע ,דימתמ רתוי בר

 לע ובשי םידליה קר ,םיפופצ ודמעו אובל ופיסוה םה
 התיהש ינפמ ,תאזה הרידל זרהנ םישנאה .הפצרה

 תרישש ומצע ןמגרב ר"דו תחקרמה תיבל הדומצ

 -כואה לע בוהא היה ,אפורכ היניטאב הנש 15 הזמ
 תיבב עגפי אל שיאש וחיגה ,ןכלו ,תימוקמה היסול

 .ותרידבו תחקרמה

 -גרב ר"ד רשאכ ,םימימחה ינוי תולילמ דחא הז היה

 ודמע םה .תיבה ירוחאמש ןגה לא וסיג םע אצי ןמ

 םוקיה לש וויזמ ולעפתהו ץעל תחתמ הכורא העש

 רחאל תואירה אולמ חצ ריווא ופאש ,םוסקה ילילה

 .סוחדה רדחב תכשוממה הבישיה

 חיטשכ .םיבחרמה ינפ לע והגונ תא ךפש חרי
 ביבסמ .םיקוריה המקה תודש ורואל ופקתשה ינווגבר

 לש טקש האטיב איה לכב אל ךא ,הימוד הררש

 טקשה םלוא ,שחר לכ םנמא עמשנ אל .החונמו עגור

 תטלעב םיפטעתמכ וארנ םידוהיה יתבו הגות יוור היה

 .םה םליצ ינפמ דחפ

 ויה םהו -- תוצח תעש תא לצליצ ינוריעה ןועשה

 םדא ינב לש םהידעצ דה אלמלא ,ךכ דומעל םיכישממ
 .םבל םמושת תא וררועש הכרדימה ינפ לע םירבוע

 ףאו םיטקש ויה תולילה ללכ ךרדב .םתוא גיאדה רבדה

 אל היצילימה ירייס וליפא .ץוחב התארנ אל היח שפנ

 ןינב ינפל םתרמשמ לע ודמע םא יכ ,תולילב וכלהתה
 תניפל דע ההובגה רדגל ברקתה ןמגרב רד .הרטשמה

 תודעוצ -- םישנא 5 לש ,תוצובק תוצובק הארו בוחרה
 ,הלאכ תוצובק םירשע הנמו רפסש רחאל .םש יאל

 ירחאו םישגאה תא עיגרהל ידכ רדחה לא וסיג םע רזח

 .תיפצתה תומוקמ לא ובש ןכ

 הלילה תממד הדערוה תוצח ירחא 1 העשב קוידב

 לש תולוק !ןברוחו סרה .םידירחמ תולוק ידי לע

 ימער ועמשנ םהירחא דימ .םיסירתו תותלד תריבש
 היה .םירבגו םישנ ,םידלי לש בל ערוק יכבו תוירי

 יכו םידוהיב םורגופ אלא וניא ןאכ שחרתמה יכ ,רורב
 םה -- התע הז וארש ,השימח ,השימח תונב תוצובקה

 -רואמ הרוצב תירזכאה םתכאלמ תא םישועה םיערופה
 .תנג

 קר העמשנ .רדחה לש וללחב הפחיר תוומה תממד

 תוארל וכיחו ובשיש ,םישנאה לש תישירחה םתמישנ

 .לרוגה איבי המ

 דיקנ ידי לע הממדה הקספוה רקוב תונפל 4 העשב

 ךא .ולהבג םינכשה .ןמגרב ר"ד לש ורדח ןולחב הש

 ,םינכשה דחא הז היה .שידיא רבדמה לוק עמשנ דימ

 ןוסאה לע רפיסו האכנ חורב הרידל סנכנש ,ןמרמיצ רפסה

 לפנ ויחא םג .ועצפנו וחצרנ םיבר םידוהי :ריעב הרקש

 ר'דה תא ויחא לא ןימזהל הסינ אוה .םיערופל ןברק

 ריידמ שקבמ אוה ןכלו ,םשל תשגל דחפ הז ךא ,גרבנסינ

 וצרפ אפורה לש ודליו ותשא .הרזע שיגי יכ ןמגרב

 דמע אוה ,םרב .תיבהמ אציי םהיבאש םיצור אל ,יכבב

 .םוקמל תשגל תאז לכב טילחהו תינופצמה ותבוח לע
 .וילא ףרטצה וסיג
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 לע םודאה בלצה יטרסו םינבל םיליעמ םישובל

 .רפסה תייווילב ואצי ,םילוורשה

 תוירזכאב וחצרנ םישנא 9

 :ורפיס הגירהה איגמ םבוש םע

 שרדימה תיב ינפלש רצחב ואצמ ,םוקמל ועיגה רשאכ

 עורפ הרעש ,דבלב הליל תנותוכב השובל השא תלטומ

 התיה איה .רצחה ינבא לע םדה ףטונ דוע הזח ךותמו

 ואצמ ,התרידל םאובב .ןמטיול המלעה ,האפרמה תריכזמ

 -- רצחה ךותבו המאו היבא לש םהיתויווג תא תוטימה לע

 .טלמיהל וסינ תונבה יתש ןכש ,הריכבה התב תייווג

 םיחצורה רודכ ךא ,שרדימה תיב רבעל הצר הריעצה

 .הגרהו הגישה

 םסנכיהב .תודירחמ תוללי םהינזאל ועיגה בורקמ

 הנומת םהיניע דגנל התלגתנ ,ןמרמיצ רפסה לש ותיבל

 תולטומ ויח ןמרמיצ תחפשממ תושפנ הנומש .התיעבמ

 הנדוע הריעצ השא .תוירזכאב וחצרנש רחאל תותמ

 טועפה הדלי לש תמה הפוג הדיצלו םח םד תתתוש

 -עזה ועקב םשמ ,גגה תיילעב .םד תילולש ךותב ובכש

 דחפב םהילא וטיבה תוהובה ויניעש ,םדא ודירוה ,תוק

 הסינכה רדחב בכש אוה .הטוש בלככ לליימ אוה .ארונ

 גגה תיילעל ספיט ,ותחפשמ ינבל וללועש המ ועמשבו

 הפרטנ ,םימת הליל םש ובכושב .תורוקל למע הלעו

 .ותעד וילע

 רפוס תחפשמ לש תבה תא תויריב וחצר םיערופה

 לא םתב תייווג תא תאשל םירוהה תא וצליאו ,רצחב

 .םתוא םג וחצר םש ,ןימלעה תיב

 םיבטוחש יפכ ,םינזרגב וחצרנ החפשמה ינב רתי

 רפסמ ופסא .םישנא 89-ל ּועיגה תונברקה ןיינמב .םיצע

 תא ריבעהל וליחתהו סוס םע הלגע ואיבה םג ,םישנא

 .הרובקל ןימלעה תיבל תויווגה

 תונברקה 89 -- 6.7.41 'א םויל רוא ולפנ וז ךרדב

 רפנה םיניארקואה םיחצורה ידימ םינושארה םידוהיה

 .םיעש
 ,הריעה םירכיא ינומה םורזל ולחה רקובב 'א םויב

 וששח םידוהיהו ,םהינפ לע תרכינ חצרה תוואת רשאכ

 ר"ד םע דחי קנפ לדניפש ר"ד .תועווזה ליל ךשמהל

 -יקימ ,םיניארקואה לש ימוקמה גיצנה לא דימ ןמגרב

 לש םהייח לע ןגיש השקבב ,רמוכ לש ונב -- יאט

 -קואה דעוה יכ בישה אוה ךא ,ןגמה ירסח םידוהיה

 תוומ ןידדרזג ,".וו.וא.וא,,ה תגהנהב -- ימוקמה יניאר

 המישר יפל לעופל אצוה ןידה רזגו םידוהיה םתוא לע

 -אכ .ןודינב רבד תושעל ותלוכיב ןיאו ,שארמ הנכומ

 "ומה םירכיאה ןומה לע וינפב ועיבצה םיחילשה רש

 יכ בוט רכממכ ,ונממ ושקיבו הריעה םורזל םיפיס

 קר םידמוע ותושרל יכ ריהצה ,בצמה לע טלתשי
 לומ םינוא ירסח הלא םג יכו םידחא היצילימ ישנא

 .לודג הכ ןומה

 תשרי םג תחצו סג

 "ורפה תויונחהו םיקירה םיתבה תא םירכיאה תוארב

 ,דודשלו בוחסל ולחה ,וחצרנ םיידוהיה םהיריידש ,תוצ

 תא םיתבה ןמ ואיצוה .הלאכ תויונמדזהב םגהנימכ

 דחא אצי רשאכ .םיטיהרה תא וליפא ,ואצמ רשא לכ

 ויתובקעב םירחאה דימ ואב ,ללש םיאלמ םיקש םע

 .הזיבב םדי וכישמהו

 תא וצרפ םות דע ודדשנ רבכ םידוהיה יתבש רחאל

 רשא לכו יטייבוסה ןוטלשה ימימ וראשנש םינסחמה

 ותוא לכ ךשמנ הזה ינומהה דושה .דדשנ םהב אצמנ

 רחא םתוטיהלל תודוה קרו ,הלילה תדר דע 'א םוי

 -רק אלל ,אופיא ,רבע םויהו םידוהיה תא "וחכש., .ללשה
 וה

 .םיפסונ תונב

 ורפיס ברעב 'א םויב םהירפכל םירכיאה בושב

 לע העידיה .ריעב םידוהיב ךרענש חבט לע לכל

 'ב םויב ,םויה תרחמלו םייפנכ הל התשע םורגופה

 -והיב םימורגופה ונשינו ורזח ,1941 ילויל 6-ב ,רקובב

 םויא חבטה היה םעפהש אלא ,הביבסה ירפכ לכב םיד

 קר אלא םח קשנב וחצר אל םירכיאהו ליאוה ,רתוי דוע
 .תולקמבו לזרב תוטומב ,םינזרגב

 םירפכב תוערפ

 10 וררוגתה הימולוקל ךרדבש ןישטיבלח רפכב

 דודי ויהו תושפנ 32 לכה-ךסב ונמש תוידוהי תוחפשמ
 םויל רוא ,הלילב .תפומל םיקשמ ילעבכ הביבסב םיע

 אל שיא ףאש טלחומ הכ היה חבטה .םלוכ וחצרנ 'ב
 הימולוקל היניטוא ןיב םירפכה ראשב .טלמיהל חילצה
 דרנ םלוכ טעמכו רפכ לכב םידוהי 3 וא 2 וררוגתה

 םירכיאה ידי לע הלילב ושרוג ,וחצרנ אלש הלא .וחצ

 ועיגה םה .דבלב םרשבל םתנותוכשכ ,םייניארקואה
 רפסמ .רקפה םשוכר לכ תא וריאשהו הריעה הצירב
 ןהיכש ןמגרב ר"'ד םע דחיב וסייגתה םיידוהי םיריעצ
 ואציו (םייניארקוא םיאפור ויה אל) ינוריע אפורכ
 יפל תונוראב ןתוא ופסא למע ידב .תויווגב לפטל

 .לארשי רבקל ןתוא ואיבהו דחא ןוראב םיתמ 4
 תיבב .1941 ילויל 8-ה 'ד םויל רוא ,הלילב הז היה

 םימת הליל ודבעש םיריעצ 507כ םהל וכיח ןימלעה

 ןכש .,קנע-ירבק ינש ורפח םה .םיחאה ירבק תריפחב
 וז ךרדב דבכל ידכב ,םישנל םירבגה ןיב קר ודירפה
 תרימא ירחא .ד"יה םיגורהה 138 לש םרכז תא תוחפל

 -עב ,ותיבל שיא-שיא האכנ חורב םלוכ ודעצ "שידק,

 .ואובי םימיל בלב הדרחבו קומע בצ

 ,ךכ .םידוהיב תוערפ וכרענ םירפכה ראשב םג

 ,םירהב ןכושה ,בוסוק דילש הצינולבאי רפכב ,לשמל

 היצילג-חרזמ ןיב דירפמ שומרא'צ רהנהש םוקמב
 ודבע םה .תוידוהי תוחפשמ 607כ וררוגתה ,הינמור ןיבל

 רעיה יצע תחירכב קסעש םיצעה לעפמב םלוככ םבור
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 ,םיימוקמה םילוצוהה .שומר'צ רהנה ינפ לע םתלבוהבו

 ולפנתה ,םיימוקמה םירכיאה לע ףא םתוארפב םילועה

 ליתב םתוא ורשקו תוצובקב םואיצוה ,םידוהיה יתב לע
 ךותל הובגה קוצהמ םייח םוליטה ןכ ירחא ,ינרקוד
 תא ואשנ שומר'צה רהנ לש םיפצושה םילגה .רהנה

 .לארשי רבקל ואבוה ןה םש ,יטוק הרייעל דע תויווגה

 ,םירהה ךרד בוסוקל עוסנל םהל ןמדזנש הלאמ ימ

 לעב ,לֶאשטנָאמ השמ .ןדמלה ידוהיה תא רכוז וניא
 לע עדוי וניא ימו .יק'ציר רפכב ןכשש ,םינפה תרדה

 ןיב הליהתל אצי ומשש שיאה לש םיבוטה םישעמה

 "קרפ לכב קסע אל אוה זםילוצוהה ןיב ףאו םידוהיה
 דות דמלו הלילו םמוי בשי אלא ,םילוצוהה םע היטמ
 רבוע ןמדזי אמש ןולחה ינפל בצינ היה ברע ידמ .הר

 ילבמ ,ותוקשהלו וליכאהל ,ותיבל ונימזהל ידכב ,חרוא

 -קח, םשב והוניכ הלוכ הביבסב .םולשת לכ לבקל

 -גל םיילוצוהה םיערופה ועתרנ אל ,תאז ףרח ."שוד
 .רפכה תובוחרב התמה ותפוג תא רור

 בוינירה ,בורוואי :םירפכב םג הרק המוד רבד
 .םירפכה ראש לכבו הקשטיר

 רגה בקעי

 תודובע

 דיחתב להינ ("טמַאסטייברַא,) הדובעה דרשמ תא...

 היה ודיקפת .יטסילאיצוס-ינויצ ןקסע ,גיגוג לפוק הל

 - ןוגכ תושק תודובעל םילעופ תוצובק ןגראל

 ,יקספוקסיב לש הקיציה תיבב לזרבה תליסמ תרצה

 רורוקל ,בו'צאסוקל ,תשומחת רוצייב םג וקסע םש

 םיחלוש ויה הלאה תודובעל .המודכו ,ראודב ,הקבול

 ראודב יכונא םג יתדבע המ ןמז ךשמ .רעונה תא
 וז התיה .לזרבה תליסמב -- ןכמ רחאלו ,לבסכ

 דובעש ימ .ךכל ורשכוה אלש הלאל דאמ השק הדובע

 תוכמ גפס .הדובעה ילהנמ תעד תא החינה אל ותד
 םישובל ץופקל םיכירצ ונייהה הדובעה תעשב .חצר

 ."וחמשי ,וחמשי, רישלו לגעמב רדתסהל ,םגאה ךותל

 טכאמרהַאווה ישגא ויה וזכ תימוק-יגארט הגצה ירחא

 .הדאלוקוש וליפאו ,םחל ונל םיקלחמ
 ותאירקל הנענ ,תישיא גיגוג תא ריכהש ימ לכ

 תוחוכה תא השיתה וזה הדובעה םלוא .הדובעל אציו

 -על םיבציתמה רפסמש ךכ ,תולחל ולחה םישנאהו

 "דבוכמה, דיקפתה ללשנ ךכ לשב .תחפו ךלה הדוב
 ינמרגה "הדובעה דרשמ, קר רתונו ,גיגוגמ הזה

 -כ רסָארפו ץיבונומולס תא הנימש ,לאכימ ושארבו
 .ידוהיה הדובעה דרשמ ילהנמ

 ומלב סירגנוהה

 םירכיאה וסח אל בוטולבאז דילש יקינדור רפכב

 -מ טילפ ,ףלוו ר"ד ,ידוהיה אפורה לש וייח לע ףא
 םוקמב בשיתהל והוצליא םיטייבוסה רשא ,בוקארק

 וטשפש תולחמהמ רפכה יבשוח תא ליצהל ידכ הזה
 לא וכרד השוע אפורה ותוא היה הלילו םמוי .וב

 .םירכיאל רוזמ ומע איבהו ,םיקחרמל ףא הביבסה ירפכ

 ץק ומש והזחב ועגפש םיחצרמה לש םירודכ ינש

 .םיריעצה וייחל

 ,ךפשיהל ידוהיה םדה ףיסומ יאדווב היה היניטואב

 םיניארקואה ולחה תרחמה םויבש הרקמה אלמלא

 -ידל םינלופה דחא אצי הלילב .םינלופה תא רוסאל

 אבצה לש יאבצה הטמה תאמ הרזע שקבל ,ןיטאל
 -- האירקל ונענ םירגנוהה .ןאכ םקמתהש .יראגנוהה

 םיבוכר יראגנוה אבצ תודיחי ןיטאלידל ועיגה דימו

 הייצילימה לעמ קשנה תא וקריפ רשא ,םינפוא לע

 .םייראגנוה םימראדנַא'ז םוקמב ובישוהו תיניארקואה

 -שהה ללכ ךרדב הקתתשנ יראגנוהה אבצה תסינכ םע

 .םיערופה תוללות

 הייפב

 דבוע לכל .רדוסמו ןגרואמ הזה םוחתה היה התע
 ימ .עובק הדובע םוקמ ול היהו הדובע סיטרכ ןתינ

 ידימ רסאמ שנועל יופצ היה .,הדובעל אצי אלש

 .ופאטסגה ידימ וליפאו ,טארנדויה

 טארנדויב דובעל הצר אל ןמיינ יז

 ןכ ומכ .ראודב המ ןמז יתדבע גיגוג תצלמה יפל

 םידחא .דועו ,םיצע תביטח .ןינב תודובעב ונרזע

 התיה ראודה ןיינבב .ראוד ירבד ןוימב םג וקסעוה
 הכרד עיגמ היה ראודה לכו םידוהיל תדרפנ הבית

 לדניז םע דחוימ ראוד ףינס םקוה ןאכ .טארנדויל

 ,וטיגבש רתויב םירקיה םידוהיה דחא ,שארב ןמיינ
 ר'ד ,וינב) םישנא יפלא גייעל בוחרב תוומל הרונש

 הצר אל ןמיינ לדניז .(לארשיב םייח יונ ריאמו בד

 ,ראודה לוהינ תא לבקל םיכסה ךא ,טארנדויב דובעל
 .םלועה םע רשק םייקל םידוהיל רשפאתנ ,ךכל תודוה

 וליפאו ,ץראל-ץוחמ ףא ראוד עיגמ היה הימולוקל
 רנצה ידי לע ותקידב ירחא ןבומכ -- ,לארשי-ץראמ
 -היב איקבה אכמס-רבכ ,ןמיינ םלוא .תינמרגה הרוז

 דע תווסומה םילמה תא חנעפל ביטיה הכ ,תוד

 .םינבומ ויה רתסה יבתכמש
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 דלפטראב היוא הדוהי

 ןורחאה םמוי דע םתדל םינמאנ

 .התיבה ונרזח המחלמה ץורפ ןמל םימי 10 ץקמ..

 רפסמ םימי רתתסה ואל לסוי ברה יכ ,זא יל עדונ
 ,ידוד לצא םייעובש ךשמ ההש ןכמ רחאלו ,יבא לצא
 -שנ אל בושש רובס ותויהב ,ףוסבלו ,ןמגרב השנמ
 ."י'צשונלוו, תורדשב ותיבל בש ,הנכס לכ ול תפק

 הזה רדהנה םדאהש יתיארו וטיגב ויתשגפ ,םימיל
 -- ברה .םידוהיה ראש לכמ המואמב םש לדבנ אל
 םיטושפ םידגב שבל ,ןקז אלל ,םינפה תרדה לעב
 דחוימ ךרע עדונ םימיה םתואבו ליאוה .תפנצמ שבחו
 קסעוה ,הדובע סיטרכ לשכ ותובישחש "רייג, לכל

 ."אשידק הרבח,ה ידי לע ברה
 -נוהה ברה תא יבא תיבב יתאצמ היסורמ יבוש םע

 "מ םואבנגייפ רוספורפה לש ויחא) םואבנגייפ יראג
 ץנָארּובוסמ ושרוגש םידוהיה םע הנמנש ,(םילשורי

 אבצה תובקעב ושרוג הלא .םיטאפראקה תודרומבש

 ברעמ-םורד תא רלטיה ןעמל שבכ רשא ,יראגנוהה
 .רטסָאינדב ועבוט הלאמ םיבר .הניארקוא

 היה -- ,הלודג החפשמ שאר היה םואבנגייפ ברה

 .רטסָאינדב ועבוט 7 םהמ ,םידלי 9-ל באו השאל לעב
 27| ותשא םע דחיב ררוגתהו הימולוקל עיגה אוה
 קר .וטיגה תמקהל דע -- יבא לצא םירתונה וידלי
 ץלאנ אוה .ימלשוריה ברה לא וירוגמ תא קיתעה זא
 -תהל ןברק תויהל אל ידכב ,ויתואיפו ונקז תא זוזגל

 .םיטסירלטיהה לש םהיתויוללע

 חלש םשמו הירגנוהל רובעל חילצה ,ןמז רחאל
 ,ונרעצל .ךא ,וידליו ותשא תא וילא ריבעיש חילש
 ."תויצקא,ה תחאב ופסינ םה

 יידיגמה,, יעבט תוומב הימולוקב רטפנ 1940 תנשב
 רעד,;) הלוסמ ברה הכז אל הזל .רבוו לולה קחצי

 רזואש ליזנמ

 ונב םע הימולוקב תובר םינש יחש ,("בר רעלאס
 הלא -- ,ונראמוקמ יברה ךכל הכז אלש םשכ ,לשרה
 םג ופסינ וטיגב .בערמ -- תיגארט ךרדב ופסינ
 .הצארו דבכוי ,ץינ'זיומ יברה לש ויתודכנו ויתונב
 "ועתה .תירבה-תוצראל הסינכ תורשא ןהיבא חלש ןהל

 ועיגה אל ךא ,תולקלקע םיכרדב בר ןמז ודדנ תוד
 .ןתומ תא וב ואצמש וטיגבש תונבה לא ,ונייה ,ןדעיל

 םירפא טחושה :םג ופסינ ינמרגה ןוטלשה ימיב

 ידוד ,רלטרב היסוז-ריאמ ,ירטסמ רֶאב לארשי ,רתלא
 יכרצב םיקסועו םתונדמלו םתוקידאב םיעודיה ,לרש
 ירחא דוע רכוז יניא םהיתומש תאש ,םירחאו רוביצ
 .תובר הכ םינש

 היתויורשפאב ןה ,םינוא תרסח התיה ונלש הליהקה

 -ץוחל הלאה םידבוכמהו םירקיה םישנאה תא חולשל

 קיזחהל ולכויש וזכ הדימב עויס תטשוהב ןהו ץראל

 .דמעמ

 וראשנ ,ינמרגה יוכידה לש םויאה רטשמה ףא לע
 םיתבב .ןורחאה םמויל דע םתדל םינמאנ םידוהיה

 .יאשחב ,רוביצב תוליפת תבש ימיב וכרענ םייטרפ
 ,בר תופתתשהב וכרענש ,תונורחאה תוליפתה ,םרב
 םינמרגהש העש ,1941-ב הנשה שאר ימיב ומייקתה

 יפלכ םחוכ תא וארהו הימולוקל ימשר חרואב וסנכנ
 .םידוהיה

 תוביסנב רבכ ילע רבע ,ןכמ רחאלש הנשה שאר גח
 ריע תא יתבזע 1942 רבמטפסל 7"ב ןכש ,תורחא
 תאו ירוענ תונש תא ירוחאמ יתראשה הב ,יתדלומ
 יבורק לכ ופסינ הב ,המחלמה לש תויגארטה תויווחה
 םירוהטהו םישודקה ריעה ינב ראש םע דחיב יתחפשמ
 .דיייה

 הנושארה היצקאהמ ידיחי לוצינ

 העיפוה ,עובשב ןושאר םויב ,11.10.1941 ךיראתב

 היהש ימ תייווילב ץיווכוב המלעה ילש הכאלמה תיבב
 ,הקפה ,ריעה שאר ןגס התעו .יניארקואה ריעה שאר

 דחא -- רופא ןושיד רועמ םיעבוכ ינש ןימזהל ידכ

 .לנמ ,ינמרגה ריעה שאר רובע ינשהו ומצע ליבשב

 .םיעבוכה תא רוסמל םויה תרחמל יתכלה רשאכ

 תחקל אל ילע הוויצ רשא ,ץיבורוה קטימ תא יתשגפ
 לא יכרדב ילא ףרטצה אוה .הנמזהה רובע םולשת
 -דתש ךרוצל תונמדזהה תא לצינו ריעה שאר תכשל
 .יהשלכ תונל
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 "והי םיליבומש יתיאר ,בוחרה לא הרזחב ונאצישמ

 םש ,ילש הכאלמה תיב לא ןוזפיחב יתינפ .םיבר םיד

 דעבמ .םוקמב ונרתתסה דימו יתסורא יל הניתמה

 ךא ,חורבל הסנמ דחא ידוהיש יתיאר תלדב קדסל
 הנושארה "היצקא,ה התיה וז .וב עסוש הרטשמ בלכ

 .הימולוקב ופאטסגה לש

 -והש ,אלכה תיבב םירבג 3000 ואלכנ םוי ותואב

 .ץייבורפישל ורבעוהו תויאשמ לע ןכמ רחאל וסמע
 רחאל יל ורפיס ,ילש הכאלמה תיב לא ואבש .םירכיא

 .וחצרנ םלוכש ןכמ

 ,טארנזליה קָאזיא ,ינכשמ ירוקמ ןובשחו-ןיד יתלביק

 הלילב רזח אוה .תאזה היצקאה תונברקמ דחא היהש
 .וחומב עגפ אל רודכה ךא ,ושארב הרונש רחאל ותיבל

 חילצה ףאו ,היריה תובקעב תמ אלש ידיחיה היה אוה

 .הלילה תוסחב ותיבל בושל

 ןיפילחה זכרמ

 לש תיראה היסולכואה תא הקתינ וטיגה תמקה..

 דוהיה) הכאלמה ילעב לש םהיתורישמ הביבסהו ריעה

 הרומ היהש ,הקפה ,ריעה שאר ןגס םלוא (םיד

 םקוי יכ ,םיינמרגה תונוטלשה לצא לדתשה ,הניגנל

 וזכורי וב .וטיגה ךותבש הבולאו בוחרב הכאלמ זכרמ

 אובל םייראה םיבשותל השרויו ,הכאלמה תועוצקמ לכ

 -וקנ םנמא המקוה ותמזויב .רבעמ תונוישר יפל םשל

 ליאוה ,םינמרגל ץעורל התיה איה ךא ,ןיפילחה תד

 העונתהו רתויב בר היה הזה זכרמב םירקבמה רפסמו
 .םהיתוינכתל העירפה הרעה

 םג התכזש ,הקפה דצמ תפסונ תולדתשה ירחא

 דצב ןיפילחה זכרמ םקוה ,טארנדויה דצמ הכימתל

 ונל רשפיאש רבד ,וטיגה םע לבגש םוקמב ,יראה
 תגשה םשל הביבסה ירכיא םע ישפוח רשק םייקל

 תקפסהמ 70% דע 60% .וטיגה ןעמל ןוזמה יכרצימ

 -חה זכרמ ךרד הרבע תיקוח יתלבה ןוזמה יכרצימ
 .הזה ןיפיל

 ,תיראה היסולכואה םע עגמה םג רזע .ךכל ליבקמב
 .םייחב ראשיהלו לצניהל ,דבלב דאמ םיטעמל םגה

 םילוצינה רפסמ עיגה אל ,וטיגה ידוהי 80.000 ךותמ

 ..האמ ידכל וליפא םיראה תרזעב

 ;ודמע השארבו ,ולשמ הלהנה התיה ןיפילחה זכרמל

 םירפא ,שארזבשויכ (ועוצקממ ןעש) רגרביינש השמ

 הכאלמה "זכרמב .(ןצר) ואלקנרּבו (ןוורפ) גרבצַאש

 םידליה ןיב קלוח ןוזמהמ לודג קלחו חבטמ רדוס
 .םיכרצנה

 תדובעמ רשפאה לככ םיבר םידוהי ררחשל ידכב

 תוברהלו הכאלמה זכרמ תא ביחרהל ונשרד ,היפכ

 הב ,תונעבוכה תקלחמ איה ,ילש הקלחמב םישנא

 ,ותשאו רלגנָא םג ולבקתנ .יתשא םע דחי יתדבע

 .רּבהנטסרג גוזה ינב ןכו ,ותשאו רש לשיפ

 ןיפילחה זכרמב ''תיצקא,, -- 1943 ראוני

 "היצקא, הכרענ וטיגה לוסיח ינפל םירופס םימי
 העש התוא האצמנ יתשא .ןיפילחה זכרמב היופצ יתלב

 ונייה רלגנא םע ינאו ,ףתרמה ךותב ונרדיסש ,רקנובב

 ותילמפ םע ץירדייל עיפוה רשאכ ,ונתדובע םוקמב

 דצב יתוא דימעהשמ .ןינבה ינפל "היצקלס, ךרעו

 ועבוכ יננה ינאש ול יתרמאו וילא יתשגינ ,"ערה,
 .המולפיד לעבו ךמסומ

 ותיחנהב ץירדייל בישה -- "רתוי ךל קוקז ינניא.
 הרזחב ינחלשו לולחה ולקמב ,ישאר לע המולהמ
 ירוחאמו וידימ קומחל יתחלצה ,תאז לכב .ימוקמל
 .הפצרה לע יתחטתשה םשו ןינבה לא הרזחב יתינפ ובג
 לבוס ינא םויה דעו עוזעזה ותוא זאמו בד בז יתייה

 .תדמתמ םיידי תדיערמ

 דצאב יל הארק .תיבה חתפב הדמעש תורפותה תחא

 ידיב הלע ךכ .םייחה ןיב םוקמ יל אוצמל הגאדו העב

 .ץירדייל לש וידימ טלמיהל
 .יראה דצב אובחמ םוקמל גואדל העשה העיגה התע

 :(רדואש תרבגה) :יראה דצב

 התיבב הריתסהש ,תירא השא םע ןתמו"אשמ ונלהינ

 ונאצמ .טקה התיבל ונאובב .ןיפילחה זכרממ םישנא 9

 ,התבו לשיפ תרפותה ,רלגיצ תויחאה שולש תא םש

 ונייה .ותב םע ףיירג תאו ,ותוחא םע רהאודניו תא
 .בר ףסכ תיראה השאה הלביק םהמ ,שיא 11 דחיב

 תיראה השאה העיפוה וטיגה לוסיח ינפל םימי השולש

 ,הרוכיש ינפ הדימעהש וא :הרוכיש איהשכ ונלש

 םידוהי הריתסמ איהש הב םידשוח םינכשהש הרמאו
 לעו ןימי לע הידיב תומולהמ הקליח איה .התיבב

 ףסכה תא .התיב תא בוזענ יכ ונתאמ העבתו לאמש

 .ןבומכ הריזחח אל ונתאמ הטחסש

 םייראה וירכמ לא רהַָאודניו םע דחיב אופיא ונכלה

 ,10 'סמ יקסדוסליפ בוחרב םידוהי תרידב וררוגתהש
 בחורב אובחמ רדוס ץעה תוורוא ךותב .ריעה זכרמב
 דחא ריקשכ ,םישרק תוריק ינש ןיב .מ"ס 90 לש

 רצה חטשה ךותב .הוורואה חטש ןיבל וניניב דירפמ
 לעמ דחאה ,םישגרד ינש ונקתוה אובחמה לש הזה

 ונל קפיסש ,מ"ס 10 לש בחורב ,ןטנטק בנשאו ינשל

 8דמ הלעמל םירתסומ ונייה הזה אובחמב .רואה תא

 ...םישדח
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 רקה-רבהנייוו הנח

 ברקב היצקאה

 וניאר 24.1.1942-ה לש תומדקומה רקובה תועשב
 תידוהיה היצנגילטניאה ישנא לש תונטק תוצובק בוחרב
 םירהצה ינפל 10 העשב .ופאטסג ישנא םיוולמ םהשכ
 -יכרועו םירומה ,םיאפורה תא םיפסוא יכ ,ונעדי רבכ
 תומשה תא הליכהש ,שארמ הנכומ המישר יפל --- ןידה
 *שפא לכ ענמ רשא רבד ,תוקייודמה תובותכהו םיאלמה
 ,ותיבב אצמנ אל המישרבש שיאה םא .רתתסהל תור

 ,ותחפשמ ינב ברקמ םהל ןמדזנש ןושארה תא וחקל
 .תיבה ותואמ רחא והשימ םתס וא

 .םויה ותואב ופסא היצנגילטניא ישנא קר אל ,םלואו
 לנבכ םדוקמ ורסאנש הלא םג ויה דוצמה תונברק
 ,ןכמ רחאל וררחושש ,תוורפה תריסמל רשקב ,הבורע
 .העפשה ילעבו םירישע םידוהי ןכו

 םעפה ."הליגר יתלב,, התיה ופאטסגה ישנא תוגהנתה
 דאנה םישנאל ורשפיא -- ,שממ "תויטנגלא,ב וגהנ םה
 תא םמע וחקי רשא דע וניתמה ףאו שבלתהל םירס

 ושריה םירסאנה לש םהיתוחפשמ ינבל .רקובה תחורא
 "סאנל ןוזמו תומח תוכימש אלכה תיבל איבהל וליפא
 .םיר

 אל שיאו ליאוהו םימי עובש הכרא תאזה "היצקא,ה
 וא "טנגילטניא,כ םינמרגה יניעב בשחנ אוה םא עדי
 דחפב םייתניב היורש התיה הלוכ ריעהש ירה ,רישעכ
 לש הז גוס לע םגש ןימאה אל שיאש םגה -- תוומ
 .הדמשהה ןיד רזגנ םישנא

 .עדונ יתלב ןוויכל םיריסאה ועסוה ,םימי עובש ץקמ

 ולחה ןכלו ,רעיה לא -- הליגרה ךרדב ועסוה אל םה
 זוכיר הנחמל םתוא םיאיבמ יאדוובש ןימאהל תוירבה
 ןיפיקע ךרדב ועסוה םה יכ ררבתנ ,םרב .הפוג הינמרגב
 -נגילטניאה ישנאמ קלח .גרוהל ואצוה םשו הצבורפשל
 ראשנ .םהיתורישל םיקוקז ןיידע ויה םינמרגהש ,היצ
 .ריעב

 י'ולבל סימוריע
 1942 רבמטפסל 7-ב ופסאתה םבלב תוומ דחפ םע
 םידליו םישנ ,םירטםג יפלא רקוב תונפל 5 העשב רבכ
 ךותמ ,םהידגב בטימ תא ושבל םלוכ .םינושה תורכיכב
 רוסמפ ובשחייו םיאירבכ ואריי האנה םתעפוהבש הוקת
 ,םיריעצ םישנא םלוככ םבור הלא ויה .הדובעל םילג
 .וטיגה תא בוזעל וזיעח אל םישישקה ןכש

 ,ינוריעה ןגל לוממ ,הקינרפוק רכיכב ,זוכירה תדוקנב
 רקובב 6 העשב ואצמנ ,דקפימה ךרעיהל ךירצ היה םש

 .שיא 0
 -סגה שאר זוכירה שרגימב עיפוה רקובב 8 העשב

 היצנגילטניאה

 "ס.ס,"ה ,ופאטסגה ישנא לכ ומעו ,ץירדייל ,ופאט

 לעננ שרגימה לא רעשה .תיניארקואה רזעה תרטשמו
 .םידובא וננהש ונלוכ ונעדי התעו

 לעפמ לש םידבוע תצובק לכ ינפל :"דקפימה, לחה
 המישר ךותמ אירקהש ופאטסג שיא עיפוה יתיישעת
 בקנש הלאו עוצקמ ילעב רפסמ לש םהיתומש תא

 ,"בוטה דצה, לא רובעל ידכ ,הרושהמ ואצי םהיתומשב
 1600 ידכל עיגה םרפסמ .םייחב ראשיהל ורחבנ רשאב
 רזגנ םנידו -- "ערה דצב, וראשנ -- רתיה לכ .שיא

 .היילכל
 -- םימל םהינונחתו םינטקה םידליה לש יכבה תולוק

 ריווחמ םלבס ךא ,םילבוס םירגובמה םג .םתאשל ןיא
 .תוהמאה לש ןשואיו םידליה לש םלבס תמועל
 ואבוהו שרגימהמ וחקלנ ,םייחב ורתונש םישנאה 0

 תוומל ונודינש הלאו ,יי'צשונלוו, תורדשבש ןינבל

 רשאכ ,םירהצה ירחא 5 העש דע םייוניע לובסל וצלאנ
 -ומח םילייח תואמ לש דבכ רמשימ תחת הנחתל ואבוה
 .ץי'זלבל האציש אשמ תבכר לע וסמעוהו םיש

 החירב ןויסג ףא .תויווג םיעורז ויה ריעה תובוחר

 .חילצה אל דחא
 היה אלו דחא ןורק ךותל וסחדנ שיא 140 דע האמכ

 דחנ םינטקה םיבנשאהו ליאוה .וליפא דומעל םוקמ וב
 םגו םידליה לכ טעמכו אושג אלל קנחמה היה ,ומכ
 םלוכ ,תוומה רמב השק קבאמ לחה .ופלעתה םישישקה
 .םתעד הפרטנ םהמ םיבר לע .םימ תפיט לע קר ובשח
 םנופלעמ םיררועתמ םידליה וליאו םיקנחנ םישישקה
 םהיתפשב "הת, וא "םימ, האיוקה תא םילמלממו

 םיעקוש טאל-טאלו דוערל םיליחתמ םהחיפוג ;תורוויחה
 .םייח ןמיס אלל םילטומ םיראשנו םינוא רסוחב המה

 הדיחיה "הרזעה,  יהוז יכ ,ןהידלי תא תוקנוח תוהמאה
 תוריקמ דחאב ..םינטקה ןהידליל קינעהל ןהידיבש

 טעמ עיגמ רצה חתפל דעבמו רובש שרק ונשי ןורקה

 תברק לא עיגהל ידכב ,ורבח תא גרוה שיא .ריווא

 םיעדוי ןיאו םייחה דיל תולטומ תויווגה .הזה חתפה

 ןורקב .תמ רבכ ימו דבלב םינוא רסח ןאכ בכוש ימ
 ריוואה ךא ,רורפג קילדהל םיסנמ .הליל תלפא תררוש

 .הקלדיה םע דימ תיבכנ תבהלשהש סוחד הכ

 םירבגה תא םירחוב םש ,גרבמל דע ךרדה תכשמנ ךכ
 דאי בוחרב הדובעה הנחמ לא םיחלשנה רתוי םיקזחה

 ריעו ןיטולחל םהידגבמ םיטשפומ ראשה לכ :הקסבונ
 םיחלשנ -- דחי םישנו םירבג -- םדלוויה םויבכ םימור
 .םיזאגה יאת לא -- ץי'זלבל רשיה ןאכמ
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 י'דאברלאה -- היצקא,

 רופה לכ ווטצנ ,1942 רבמבונל 4-ב ,עובשב 'ד םויב

 ינפל ,רקובב 7 העשב ,תרחמל בציתהל םיידוהיה םילע
 לש ישיאה וחוקיפ תחת הדובעל תאצלו וטיגה רעש

 וזו גרבמלמ תרוקיב תדעו העיגהש ורמא. ךאברלאה

 לע רתי .םתדובעב ךאברלאה ידבוע תא תוארל הצור

 וטיגה ךותב הדובעה יכ העבת תרוקיב תדעו התוא ,ןכ
 .1943 ראוניב 1-ל דע םייתסת

 ,םיצור םה .ןכבו, !ונל התיה תחמשמ הרושב וזיא

 "םימימת םיישדוח דוע תויחל ונל חינהל ,םיחרכומ ףאו

 ידכמ ,ידמ הפי עמשנ הז לבא. .ונישנא ובשח ךכ --

 בובאלסינאטסמו .םירחאה ובישה -- "תמאה היהת וזש

 .םש הלסוח וז םילעופ תצובק םג יכ העידיה הננתסה
 ריצקל םיאבנתמ התע .הקיעמ הדרח הררתשה בוש

 יגיצנ .וב ורתונ ןיידעש הלא לע וטיגב ךרעייש םימד

 הדובעל סוסיה אלל תאצל ז"כב םיצעיימ טארנדויה

 םוקמל .דבלב וטיגה ךותב תפקשנ הנכסה ןכש ,ץוחב

 םג םא יכ ,םילעופה קר אל אופיא םיאצוי זוכירה

 .םש ודבע אל םלועמש הלא

 .ומצעבו ודובכב ךאברלאה שרגימב עיפוה םוי ותואב

 ,גרבמלמ אבש רז ופאטסג שיא םוקמב אצמנ ודבלמ

 .הירי תנוכמ הילעו תינוכמ הנוח וטיגה רעש ירוחאמו

 טעומ םיפיקזה רפסמ .דימתמ הנוש םעפה הארנ לכה

 -- תורושה ךותמ םלעיהל תורשפאה הנשי ןיידעו ידמל

 םוקמ לכב ברוא תוומה .תאז תושעל הסנמ וניא שיא ךא

 וא וטיגל ץוחמ -- אובל םידקי ןכיה עובקל השקו

 הדובעה תגולפו ךאברלאהמ תואל םיתייצמ לכה .וכותב

 .וטיגה תא תבזוע
 -יקה ,תודחא תועיספ דועצל רוטה קיפסה קר ,הנהו

 -קואה היצילימהו ".ס.ס. ,ופאטסג ישנא רבע לכמ והחופ
 הלאו ,תוננוכ לש בצמב םוקמ תברקב וקזחוהש ,תיניאר

 אולה ,הצמישל העודיה רכיכה לא םילעופה תא םיוולמ
 דופה רבכ םיעדוי התע .הקינרפוק בוחרבש רכיכה איה

 לדכ דע םישאוימ םלוכ לבא ,םהינפל דמוע המ םילע

 לכ .טלמיהל תוסנל ותעד לע הלעמ וניא שיאש ,ךכ
 "יהל הפ חילציש ימ םגו ,דובא אוהש רבכ עדוי דחא

 םירופס םימי דועב םיחצורה ידיל לופיל דיתע ,טלמ
 רשאכ ,חורטל המל -- ןכלו .תועובש רפסמ דועב וא
 !? רחואמב וא םדקומב ,שיא לע חספי אל אליממ תוומה

 דירה םוקמב בר ןמז םישנאה תא םיהשמ אל םעפה

 רהוסה תיבל םתוא םיסינכמ צ"הנפל 10 העשב ,זוכ
 דכאב םהמ םידדושו םהידגבמ םתוא םיטישפמ רצחבו

 תדר דע םיכשמנ םישופיחה .ךרעה יצפח לכ תוירז

 דצמ םשגהו הרעס חור תללותשמ ץוחב רשאכ ,ברעה
 לכתסהלו ץראה לע בכשל םיבייח םלוכ ךא .ףיל

 זיעהש ינפמ ,"דחוימב קיזמה., ,דחא ידוהי םילות דציכ

 .החירב ןויסנ תעשב ופאטסגה שיא לש ויחל לע רוטסל

 .- תרחמל דע לדגמה לע היולת תראשנ יולתה תיווג

 .ושפנ תא ליצהל הסניש ימ לכל הרהזא תואכ

 רמסמ ותוארפש ,ירזכא השעמ םישוע םילייחהמ המכ

 שדוחב) הרה השא לש יחה הפוג ךותמ :תורעש
 *סב ,תוכיתח-תוכיתח דלווה תא םיאיצומ םה (ינימשה
 ...םיניכ

 "יווזמ תוזחמ םייתניב םישחרתמ ומצע וטיגה ךותב
 תא הצוחה םיררוגו תורידב םישופיח םיכרוע .תוע

 שאב וטיגה תא םילעמ םה םירהצה תועשב .םיריידה
 הרונ ,תובהלב הלועה ואובחממ טלמיהל הסנמש ימ לכו
 *צרנ ידוהיה םילוחה תיבבש םילוחה .םוקמב וב תוומל

 .םהיתוטימ ךותב םיח
 .רהוסה תיב דצחב םיאולכה לע רבוע רדוק הליל

 הרעסהו ףטושה םשגה ,תומצעה תא איפקמ רופכה
 ידיב ךא .םיללימ םידליה .העווזה תנומת תא םימילשמ

 .םהל רוזעל המב ןיא תוהמאה

 םכרדב םישנאה םילבומ ,רבמבונל 6-ב ,תרחמל קר

 -וריע וטשפוה םה הצבורפשל ךרדה עצמאב .הנורחאה

 לכ הכיח הלילה ךשמב .חבטל ולבוה ךכו ירמגל םימ
 םוי לכ ךשמב הכרא גרוהל האצוההו ורותל דחא

 .תרחמה

 תמליא הבושת התיה

 םע דחיב זוכירה רכיכב ינא יתדמע דקפימה תעשב
 -יש, לש םידבועה תצובק ךותב ,הישאר ,הריכבה יתב

 ,וריכזמ םע דחיב ילא שגינ תורישה חקפמ ."הינבה תור

 וריזחי ונלוכ תאש יל וחיטבהו ינועיגרהו ינומחינ םה

 דימו ינממ ודרפנ םה .הליגרה ונתדובעל טעמ דוע

 ולקמבו (ופאטסגה שאר) ץירדייל עיפוה ןכמ רחאל

 -- רתויב ןטק קלח .הצובקה ישנא תא קליח אוה

 עבקש םיטעמה ןיב יתייה .תוומל -- ראשה ,םייחל

 .הלודגה הצובקה ךותב האצמנ יתב וליאו ,םייחל םתוא

 ןעמל ברעתהל ליאויש השקבב ילש חקפמה לא יתינפ
 שארמ הכז ךא ,תאז השע םנמא אוהו ,יתב תלצה
 יל רוזעל ותחרטו -- "1הזל חנה. :הבושתל ופאטסגה

 ,תילילשה הבושתה תא יתעמש רשאכ .אושל התיה

 תושעל ידכב ,"עורגה דצה, לא רובעל ץמאמ יתישע

 ןיחבה ץירדייל .יתב םע דחיב הנורחאה ךרדה תא

 לא הרזח ינפחד תוטיעבבו ירחא ףדר אוהו יתעונתב

 ,תויחל םהל ןתינש הלא לש הצובקה ."בוטה דצה,

 ןגה דילש ןינבל ונלבוה 2 העשב .הלועמ הרימשל התכו

 תובוחרה ןיבש והשלכ םוקמל ונואיבה םשמ .ינוריעה
 הדובעה יסיטרכ תא ומיתחה םש ,הקינרפוקו בונויגל

 .התיבה תכלל ונל ושרה זאו ונלש

 וניאר ,וטיגה תובוחרל ונאצי םויה תרחמל רשאכ
 תחאה הלאשה תא ונעמש לכ יפמו םירדוק םינפ קר

 ורתונ םכמ המכ/;ו ,"?ךלצא עמשנ המ, :הדיחיהו

 עבצא ףניהב ונובישה ; תמליא התיה הבושתה "? םייחב

 .תחא



 הימולוק רפס 216

 תווממ ונליצח לותחה

 הצובקל ופאטסגה ישנא וצקיה םתוא ,םיתבה רפסמ

 לכ התיה אל .טעומ היה ,וטיגה יבשות לש הנורחאה

 םרבוד ,רסרפ .דחאו דחא לכל הנִיִפ םש אוצמל תורשפא

 תדקפימ לא הנפ ,םייחב רתונ דועש םידוהיה לש דיחיה

 :ברע ותואב דוע ועיפוה םידוהיה תחמשלו ופאטסגה

 םה .(ופאטסגה יניצק םלוכ) טסורפו ץלוהרבא ,לטרה

 .לודג ןינב דוע ונל וצקיהו הלודגה ונתקוצמ תא ואר

 ןכ יכ הנה .הליהתכלמ ונל וצקוהש םיתבה לע ףסונב

 ונל תפקשנה תוומה תנכסש ,זמר אופיא ונלביק בוש

 לאש עדי תויחל רחבנש ימ םג ,םרב .המ ןמזל התחדנ

 רחל תורשפא תונתחדקב שפיחו ,ומצע תא תולשהל ול

 .וטיגה רעש ךרד קומ

 ידכב אל ונילא ופאטסגה יניצק ואב ,ררבתהש יפכ

 ןמסל םא יכ ,רוידה תקוצמ תא םידוהיה לע לקהל

 ולכויש ידכב ,םידוהיה םינכוש םהב םיתבה תא קוידב

 אללו תינכת יפל -- םתוא לסחל הליל ותואב דוע

 .הריתי החרט
 יאדכ םא אופיא ונצעיתה .רקנוב ונל היה תיבה ךותב

 ראשיהל וא ,ןושיל בכשל -- הזכ ארונ םוי ירחא -- ונל

 תא התשע תופייעה .הלילה ונל איבי המ תוארלו םירע

 לרחא 3.30 העשב .הכורא העשל אל ךא .ונמדרנו הלש
 ,תחא השא .תלדב תוקזח תושיקנ לוקל ונררועתה תוצח

 דנייפרדל היזדנא

 ל ע

 ינבו םיינמרגה םיניצקה וויצ "היצקא,ל םדקש םויב
 םידבועה םיידוהיה הכאלמה ילעב לכ לע םהיתוחפשמ
 דימ רוסמל ("ןיפוליחה זכרמ,) "הללטשגאלשמוא,,ב
 םא םג -- םלצא ונמזוהש םיצפחה תא םינימזמה ידיל

 הרזחב וחקל םינמרגה תושנ .הדובעה תא ומילשה םרט
 תא וחקל םירבגה ,(תוידוהיה) תורפותהמ םיגיראה תא
 ואר םלוכ ןכש ,הלודג הלהב המק .'וכו םהיתופילח
 ."היצקא,ה אוב תא רשבמה תוא ךכב

 םידוהיה תורידל םיחצורה וצרפ רחשה תולע םע

 ךכ ידכ ךותו .1הצוחה -- םידוהי, :םימיא תוחווצב
 דימ ורזחוי הדובע יסיטרכ םהידיבש הלא יכ וחיטבה
 ונפרוצו םהידיב ונלפנ ןטקה ינב םע ינא םג .םהיתבל
 ךרד ונאבוה ונתיאמ תואמ המכ .םיפוטחה תורוש לא
 "סגה ישנא דבלמ .תבכרה תנחת לא הקינרפוק בוחר
 .םינלופו םיניארקוא םג ונילע "ורמש,, ,םהיבלכו ופאט

 םיריעצ השולשו םחל רכיכ היה םישנה תחא ידיב

 רחאל ונילא החרב ,וגלצא רקנובה םויק לע העדיש

 הקיפסה קר .ופאטסגה יחצור ףקומ וטיגה יכ הל עדונש

 .אובחמה לא ונלוכ ונקניז דימ ,ונתיבל סנכיהל השאה

 -- ,םינמרגל םיינויח םהש ונימאהש .םיטייח ינש קר

 ונתיבל וצרפתה דימ .םמוקמב םיבשוי וראשנ הלא קר

 םג -- ואצמש ימ לב תא ופסא ,םהו ופאטסגה ישנא

 השולש ךשמ .ימצעה ןוחטבה ילעב -- םיטייחה ינש תא

 םה .וטיגב םיחצורה וללותשה תוליל השולשו םימי

 "המ ונאצי הלילב .הפצר לכ וקדב ,הניפ לכב ושפיה

 רקנובה לא ונרבעו םיאתמ יתלבהו ינמזה רקנוב

 -תהב דייוצמ היה םגו תכשוממ היהשל ןכוהש ירקיעה

 דחא לפנו לשכ הנהו וכותל סנכיהל ונקפסה קר .םא
 ץרפ להבנה דליה .3-ה ןב ןוטקה ונב ומעו םישנאה

 תולגל היה לולע ולוק ןכש ,ועיגרהל הסינ ויבאו יכבב

 הנכסה תועמשמ תא ןיבה אל דליה ,םרב .ונאובחמ תא
 ,דימ דליה תא גורהל םינכומ ויה הדרח בורמ םישנאהו
 אלל קועצל ףיסוה דליה ךא ,ראשה תא ליצהל ידכב

 .ףרה
 ויהש ופאטסגה ישנאל ונתוא ריגסה דליה לש ויכב
 "והי, : םהיתואירק תא ונעמש הרהמ דעו םוקמ תברקב
 "הש הזו לותח תוללי ועמשנ םואתפ ."!הצוחה -- םיד
 ידי לע ועטוה הארנכש ובשח םיחצורה .ונייח תא ליצ
 .וקלתסה םהו לותחה תללי

 תוומנה ףס

 השאה .םחלה תא הנממ דודשל ידכב הילע ולפנתה
 םחיבור תא ודירוה ופאטסגה ישנא ,ןנוגתהל התסינ

 יתרסה .המוהמ המק תורושה ךותבו הירי לש בצמל

 דהמ קומחל יתחלצהו יעורז לעמ טרסה תא רהמ שיח
 ימצע תא יתאצמ רהמ שיח .ינב םע דחיב הרוש
 םינלופה ירכמ תרידמ קחרה אל ,ריעה לש יראה קלחב
 סנכיהל יל וחינה אל םה ,םרב .הברה יל םיבייח ויהש
 שומישה יתבמ דחאב רתתסהל יל וריתה ךא ,םתרידל

 םימ אללו ןוזמ אלל ברעה תדר דע ונבשי םש ,רצחבש
 ברעב .ץוחה ןמ תלדה תא חותפל והשימ הסינ םעפ ידמו
 אוה) לסוח ולוכ וטיגה יכ ינעידוהו תיבה לעב עיפוה
 שומישה תיבב רתתסהל ףיסוהל יתלוכי אל ,(יל רקיש
 .תכלל ןאל יל היה אלו

 הארנ יחכונה יבצמבו לער ימע היה ,אפוו תשאכ
 ךשמ .תיממה םסב שמתשהל רתויב ןובנה דעצכ יל

 רה ."!םידובא ונא ,אנא, :77ה ןב ינב קעצ ןמזה לכ
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 יכ ינב בל לע יתרבידו "לאנימול,ה תנמ תא יתאצ

 םדריהל ול רוזעיו ותוא עיגרי הז ןכש ,התוא עלבי

 םגל דליהו הת סוכ יל איבה ינלופה .חוכ ףילחהלו

 אוה תורופס תוקד רובעכ ."לאנימול,, ירודכ 18 עלבו

 לע העיז הסוכמ ,הרכה רסוח לש בצמב רבכ בכש

 .(וביכשהל ידכ שומישה תיבב םוקמ היה אל) יכרב

 תא ימצעב יתלטנ ,ססוגה ינב תא ךכ יתקזחה רשאכ
 .ןיפורטאו ןיאקוק ,םויפרוממ בכרומ היהש ,לערה תנמ

 ,רשפאה לככ רהמ םייסל ידכב ,המוצע תומכ יתעלב

 םילטבמ לערה לש םינושה םיגוסהש יתעדי אל ךא

 רובעכו תרוחרחס יתלביק .והנשמ תעפשה תא דחאה

 הלע אל םילודגה יצמאמ ףא לע .הליחב ינתפקת תוקד

 אלש ןוויכ ךא ,יתאקה .יכותב לערה תא לכעל ידיב
 .םייהב יתראשנ... ,ףסונ לער לכ ימע היה

 ופלח ךכו הרכה רסוחמ ןמזה ותוא לכ בכש דליה

 םש ,וטיגה תבריק לא ידלי תא בוחסל יתטלחה !תועשה

 -תהש םיידוהיה םיאפורהמ המכ ילוא אוצמל יתיוויק

 יכ ,יל ררבתנ ,םוקמל יתעגהשמ .וטיגל ץוחמ וררוג
 -ועפב דימ ולחה םיאפורה ידידיו ןיידע לסוח אל וטיגה

 לש בצממ ינב ררועתה םימי 4 רובעכ .ינב תלצהל הל

 תואלתהו לבסה יוור קבאמה לחה בושו הרכה רסוח

 .םייה תעש לכ לע

 ןוידרוקא ילילצל וטיגה תפירש

 רעשל דע הרזחוה "ךאברלאה, תצובקש רחאל

 וצרפ ,ופאטסגה ישנא ידי לע הקינרפוק בוחרבש וטיגה

 תיניארקואה היצילימה ישנא םע דחיב ופאטסגה ישנא

 .םיתבה ךותל הרעבת תוצצפ וכילשהו וטיגה ךותל

 רדפ הנשושו והיעשי

 - יראה דצהו וטיגה לובגב ודמעש םיתבה תא קר
 .ועגפ אל הלאה םיתבב

 לש ףירצ ךותב ונבשי שיא 9 וא 8 דוע םע דחיב

 .("היצוקופ, לש ורצחב היה הזש יל המדנ) םיצע ןסחמ

 תא םיכרחל דעבמ וניאר םשמו רקנובל ונכפה ותוא
 םילילצ ועיגה ונינזא לא .שאב םילועה וטיגה יתב

 תא "וויל, םיחצורהמ קלח :"טרצנוק, לש םירזומ

 ופרגנ טירחאו ןוידרוקא תניגנב וטיגה לוסיח תכאלמ
 יקובקב םע הלגע הבבוס םיחצורה ןיב .םידוקירו הרמזל

 ."ךלמה דיכ, ותש םהו הקשמ

 לא חלשנש ,תוירי חטמב "טרצנוקה. עטקנ םעפ ידמ
 לדניז .םירעובה םיתבהמ טלמיהל וסינש םידוהיה םתוא

 תא בזע ,וטיגב ראודה להנמכ זא ןהיכש ימ ,ןמיונ

 ךא ,ותחפשמ ינב תא ליצהל תוסנל ידכב ודרשמ
 ךותמ ותוא התאר ותשא .םיחצרמ רודכמ לפנ ךרדב

 הצרפתה היפמו הצרא חנוצו עגפנ אוהשכ רקנובה

 תובהלה וכלה ,םייתניב "!לדניז ,יל יוא, ;הקעצה

 .םירורפג תורורצכ רעב ולוכ וטיגהו -- וטשפתהו

 רוה ,ונפירצ ךותל רדחו ונילא םג עיגה ןשעה רשאכ

 -יחלו ףירצה ךותב ראשיהל : תורירב יתש ינפב ונדמע

 וא (שאב ןטקה ףירצה הלע אל סנב קר) ןאכ קנח

 ונל הארנ .םיחצרמה ירודכמ גרהילו בוחרל תאצל
 ברעה ימודמדבו קנחיהל רשאמ רודכמ תומל ףידעש

 דמעש "היצוקופ,, תיב ךותל ונרבעו ףירצה ךותמ ונקמח
 .וטיגה לובגב

 רקובב תרחמלו הלילה ותוא לכ ךשמב רעב וטיגה
 .םיתב ירבשו תומחופמ תויווג םיעורז תובוחרה ויה

 .הימולוק ינבמ םידוהי 5000 ופסינ הזה הלילב

 לרוגה תועתלמ ןיב
 "םייחה דצב,, םישנא 1,300"כ ורתונ היצקלסה רחאל

 קיזייא -- יחא ןכו ,יתשא ."תוומה דצב, 8,700 "כו

 "חה התדליו ריאמ יחא תשא -- יתסיג ,הק'היעמשו

 וריבעה םתוא ."םייחה דצ,ל ורבעוה ,הזילע -- הדומ

 םע יתראשנ ינאו הקינרפוק 'חרב רפסה תיב ןיינבל

 ואיצוהש רחאל .הילכל ץרחנ הנידש ,הלודגה הצובקה

 "והו ונילע "ושבלתה, .שרגמהמ טועימה תצובק תא

 רז עבטמ ,םיטישכת ,ףסכ ,בהז ול שיש ימ יכ ועיד

 רובעל ונילע היה ,דחא ,דחא .םהל רוסמי -- המודכו

 יד אל םאו ךרעה ירבד תא םהל תתלו ןחלוש ינפל

 שובל יקלחמ טשפתהל ונילע דוע וויצ ירה ,ךכב

 .הכומס המירע לע םתוא קורזלו םינוילע

 תבשונ חלחה הרירק חורו םימודמידל ברק ןמזה

 ינימ לכ םיכילשמו רוקמ םידעור ונא רשאכ ,שרגמב
 עגרב רבד ץוחנ "מל יכ ,לוחה ךותל םיצפחו םירבד

 ...? תומל םיכלוהש
 "ש הצובקה םע תאצוי המ-קחרממ יתיאר יתשא תא

 התיחש .םולשל ידיב הל יתפפונו "םייחה דצ,ל החלשנ

 הילע יתמחיר ,תמאה ןעמל .םימלועל הדירפ השעמל

 איהש ןוויכ ,ימצע לע רשאמ רתוי םיעגרה םתואב

 התוחא ,התחפשמ לכ .םייחב הדבל -- הדומלג הרתונ

 וחלשנ םהידליו טיוהנרב לדנמ הלעב םע ,המורפ --

 .ןודבאל -- ימע 'דחי
 הינה -- יִתומחו (רגה תיבמ) ה"ע לרפ -- ימא תא
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 םנמא ןהו וטיגב םש יא ונרתסה ,(לסיש תיבמ) ה"'ע

 ,.םולשל ידי ףונפינ יתשא תוארב .(סנ ךרדב זא ולצינ

 ישפנ תא יכונאו הידיב הינפ תא שואיי בורמ התסיכ
 .באכו רעצ בורמ יתעדי אל

 ונורדיס רחאו ,עקרקה לע תבשל ונילע ודקפ הליחת

 "ייצילופ"ץוש,, יווילבו ,הרושב שיא הרשע -- תורושב
 "יתנה תיב ןוויכל ונתוא וליבוה םידדצה לכמ ופאטסגו

 עגרל עגרמ וניתורוש ןיב רבגו ךלה חתמה .תוב

 תעדל םמצע תא ודביא .לערב םידייוצמ ויחש םישנאו
 ידכ ךות .(וטיגה ךותב החיכש העפות וז התיה ,בגא)
 "וגמה תורצחה תחאב יכ בל יתמש ,תובוחרב הדיעצ

 רהרהל ילבו החותפ הסינכ התיה ,םיתבה דילש תורד
 ללזמ תא תוסנל ידכ רצחה ךותל יתחלפתה הברה
 דחא תיבה ךותמ אצי ,ילזמ עורל םלוא .החירבב

 תא בוזעל ינממ שרדו יניארקואכ הארנש םיריידה

 תוריהמ התואב .ילע ןישלהל ךלי תרחא ,דימ םוקמה
 יתבלתשהו רצחה ךותמ םג יתאצי ,המינפ יתרדחש

 -שמ יבורקל ךומסב ,םידעוצה לש ךסה ךותב שדחמ

 | | .יתחפ

 םוקמבש תעדל ונחכונ ,תבכרה תנחתל ונעיגהב

 ינפל .ונתוא "לבקל,, ידכ םיקיר תונורק רבכ םידמוע
 ךותו .שדחמ ונמו ונורפס יתונורקל ונתוא וסינכהש

 ,תוחווצ תייווילב םהיתוכמ תא ואילפה םג ךכ ידכ
 םירבג -- םלוכ תא וסחדש רחאל .תורעגו תוללק

 תונורקה תותלד תא ורגס ,המינפ -- ףטו םישנ

 לכ תא קדבו ךלה םיסגלקה דחא .םישרקב םופיגהו
 רשאכו ינרקוד ליתב םיתשורמ םה םא אדיוו םיבנשאה

 -יסל תויריו תוקעצ ונעמש ,תונורקה ךותב רבכ ונייה
 חורבל וסינ םישנאש םירקמ ללגב הארנכ ,ןיגור
 .םוקמהמ

 !ינבזעת לא

 תחאב ,יכות ךותב סנוכמ ,.בושי ימצע תא יתאצמ
 םנמנל יתלחתה חתמו תופייע בורמו ןורקה לש תוניפה

 יליפרעב םש יא םידנו םיענ יתובשחמ רשאכ ,העמק

 -סה תשוחת ,לכה תורמל .תואיצמו ןוימד לש םלועה
 יכ ףא ,ןיטולחל תחכופמ יתעדש ,הדח הכ איה הנכ
 לכ ולכ ,יבלב יתבשח ,אלימ .טלחומ םג אוה שואייה
 םיירזכא המ .תומל םיחרכומ -- סונמ ןיאו ןיציקה

 -והי ונדלונש ינפמ קר ונתוא םיחצור ,וניפדור םה
 | ..,םיד

 הנבש הרקיה ימאל עדונ נא רהרהמ ,םש יא
 בסמ יאדוב רבדה םירוסי המכו תומל ךלוה רוכבה
 ןיא רעצב הייורש איה ףא -- הנכסמה יתשאו ;הל

 : ונלרוג רמ תא הכבמ ,השפנל הבוזעו הדומלג ,םינוא
 ,רמ באכב ןש םיקרוחו םירקיה יחא םיבשוי םש יא
 שחרתמה ארונה ןברוחה לע תועמוד םהיניע רשאכ
 , .ונישאר לע

 ימיב אקווד םייוצמ ונאו םוקיה ינפ לע דר ךשוחה
 ןיא םיררוצה לש םבלב ךא ,םימחרה ימי ,תוחילסה
 .םימחר אלל ונתוא םיחצור םהו הלמח לש קיז לכ
 םש יאמ ,השא יפמ הקעצ ריואה תא תחלופ עתפל

 הלעב תא העיבשמ רשא ,ןווקה לש היינשה הניפב

 תננחתמ !"יתוא שוטית לא אנא .השמ,, .הנבזעי אלש
 רומגו יונמ יכ .אוושל ןה היתוניחת ךא ,וינפל איה

 הייפכ דבוע לש הדועת

 יתמק תונרקס ךותמ .זעונה דעצה תא תושעל ומע
 ועקב הנממש הניפה ןוויכל ימעפ תא יתכרשו ימוקממ
 יטוח תא טיסמ הז השמ דציכ יתיאר זאו ,תולוקה
 דוחה וכרד תאצל ידכ חתפ ול הנפמו בנשאהמ ליתה
 ךל תפכא המ, :השאב םיריצפמ ןורקה ינכוש .הצ
 תא ליצהל ודעב יענמתש עודמ,  ,ןכו "1 לצני אוה םא
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 ידעלב תומל הצור הניא -- הלשב איה ךא "!ושפנ

 ...הלעב

 דעצה תא השמ השע ,םהיניב תוחצנתהה ףרח ,םרב

 -- השואיי בורב הקעדזה השאה .הצוחה ץפקו זעונה

 ןורקה לש הזל רבעמ רבכ היה הלעב לבא "!השמ,,

 .הכרדב הכישממ תבכרהו

 הבשחמה יבלב הלמג ,שיאה לש והשעמל יננובתהב

 יתשקב .לועפל דימ יתטלחה םירבדו ןיד ילבו ותוקחל

 יתכלשהו העמק ינמירהל יתוא םיבבוסה םישנאה תא

 ,בנשאה לע המ ןמז יבשויב .הצוחה ילגר תא הליחת

 קלחה תא יתכשמו ץוח יפלכ בגה םע ימצע תא יתכפה

 ריקל דמצנ ילוכ יתאצמנ יכ דע ,ףוגה לש ןוילעה

 ליתה יטוחמ תוריהזב יתררחתשה .ןורקה לש ינוציחה

 הזע הפונתבו וילע ספתנ ראשא אלש ידכ ינרקודה

 .תבכרה לש התעיסנ ןוויכב עקרקה לע יתצפק

 ויה ןורחאה ןורקבש ינפמ םוקמב יתיהתשה אל

 ףאו ונדיחפהל ידכ ףרה ילב ונילע ורי רשא םינמרג

 -מהמ תוריהמב יתקלתסה .ןכל .תונברק הברה וליפה

 .הליסמהמ ךרד תרבכ יתקחרתהש דע יתצפקש םוק

 דשה ךב סנכי

 -ה תררוש יביבסמ רשאכ חותפה הדשב ינא בכוש

 תבכרה לש תובוצקה תומישנה לוקל בישקמו הכשח

 דומה םידוהיה יפלא תקנאכ יל תועמשנה ,תקחרתמה

 ןאל דועצל יתלחתהו ילגר לע יתמק .חבטל םילב

 תא יתיוורו םימ גלפ הזיאל יתעגה .יניע ינואשיש

 דמה .םימח הוקמ דיל תאש רתיב ררועתהש ינואמצ

 וילאמ ןבומ .סרית הדש ךותל יתעלקנו תכלל יתכש

 הזש יפוג תא יתדעסו םיכורבה ויניערגמ יתמעטש

 םג וז תונמדזהב .הקוצמו רוסחמ ךא עדי םיבר םימי

 רתי תוהתשהל יתששח יעבט חרואב ךא ,תצק יתחנ

 דועצל -- ימע יחוכ דוע לכ יתכשמהו הדימה לע
 לע "תילע ,םישמ ילב .עדונ יתלבה ןוויכל המידק

 הככ דעוצ ינא דועבו הימולוקל הליבומה רפעה ךרד
 יל ארוקו יניארקוא המדאה ךותמ ומכ ץצ ,הכשחב

 י?ךלוה התא ןאל,, :ינלאש ירצעיהב .(!דומע) "יוטס,

 : לואשל ךישמה ."ינודא ,הימולוקל,, -- ויתינע רשאכו
 ."? תאב ןיאמו,

 חכונל ךא ,וועשטאסוקמ -- בישהל ילעש יתנבה

 :רמואו יניע ךותל רשי יל טיבמ אוה וז יתבושת

 תוכחל ילבמו .."תבכרהמ תחרב יאדווב התא ,אהא.,

 וינפל יתננחתה .הרטשמל ינליבומ רבכ אוה ,יתבוגתל

 ,ובל לע יתרביד .ךשאר תא הצורש חצור לצא ומכ

 אוה .אוושל לכה ךא ,ונופצמ תא ררועל יתלדתשה
 .ינממ הפרמ אלו ינונחתל העוש וניא

 ותוא דדומ ינא ...חטשה לכב דבל -- ונינש ונחנא

 -רומ ינא .ינממ קזח רתוי אוה לבא ,ינוימידב תישירח

 ,בלחו םד -- אוה וליאו םיבר םימי הזמ ,שתומ ,בע

 ותיא תודדומתה לע הבשחמ קיקלח לכ ,רושכ אירב

 דיכ ,הרירב תילב .שארמ שאיימ -- תוומו םייח לע

 יל השריש ויתשקיב .רחא אצומל יתעד תא יתנוו

 אלש הרתיה ךא .םיכסה אוהו ,יכרצ תא תושעל

 ינש אלא ,ונממ אופיא יתקחרתה אל .תכל קיחרא

 תוסנל יתטלחה ,ףופש ,הככיבשוי ינאש ומכו םידעצ

 -פהל המ יל ןיא הכו הכ ןיב יכ ,המ אהיו ילזמ תא

 היהי הז םא לדבה ןיאש ירה ,תומל ילע רזגנ םא ,דיס
 ביבסמ הלפאה .רפסמ םימי וא ,תועש רחא וא תעכ

 אל ,וילא בורק הכ יתייהש תורמלו תטלחומ התיה
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 980התווסה הזו

 ד" 0

 תוביסנה תא יתלצינ יזאו -- והער תא שיא וניאר

 םיקחרמ עמוג ינא .יחוכ לכב םוקמהמ ץורל יתלחתהו

 דוע לכ ץר ינא .יתובקעב אוהו תררחסמ תוריהמב

 וז התיה םא .תופרהל ילב ירחא ףדור אוהו יב יחוכ

 תא יתשגרה ךא .תואיצמבש רבד וא אווש תשגרה

 ,יתציר ןמז לכ ךשמב ירחא תפדורה היחה לש התברק

 טעמ דוע ,שתו יחוכ ךלוה ,הנה ,הנהש יתששחו

 הנהכ יל ללועיו יב םקנתי דועו וינפל ןברק לופא

 :ירוחאמ רכינ קחרממ הקעז עמוש ינא םואתפ .הנהכו

 סנכי, .הללק ןיעכ אוהש "!טיפארט קאלש עבעט ייח,

 הפידרה ךשמה לע רתיוו אוהש יתנבה זאו ,"דשה ךב

 יתוא ףודרל דחפה ךישמה ,ןכ יפ לע ףא .ינממ הפרינו

 ,הרועש הדשל יתעגהש דע ךרד תרבכ דוע יתצר ינאו

 יתטלחה ןאכו תביוא ןיעמ רותסמ יל קינעה רשא
 לע יתלפנו המקה הדשל רודחל יתקמעה .רצעיהל

 .ףייעו שושת החלה המדאה
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 תבכרל הרוח

 ןנובתהל ידכ ילגר לע יתמק .אעמק יתחנש רחאל

 אצמנ יננהש הדשה תקלחש יתיארו יביבסמ אצמנ המ
 ,הב ווצק םרטש בחרמה לכב הנורחאה הניה הב
 ןאכ יתייהש תא ךישמהל יוכיס לכ יל ןיאש ךדמלל

 םירצוקה אובל םילולע רחש םע רשאכ ,ךשוממ ןמז

 | .ינתולגלו
 יא ןיעכ ,יללכה בצמל ילמס היה הדשב ימוקמ

 העשל .לעשו דעצ לכ לע תוומה ברוא וב ןיוע םיב
 רפמ ןיאב ןנובתהל לוכיו אלמ שפוחמ הנהחנ ינא הלק
 םולחלו חצ ריווא םושנל ,עבטה יבחרמ רבעל עיר

 ךלהמב ויתותוא ןתונ יבטוקה יונישה .םיזעונ תומולח
 ךא יקלח תנמ היהש שואייה לש ומוקמ תא ,יתבשחמ
 םוחלל ,ישפנ לע קבאיהל ןוצרה ספות ,רצק ןמז ינפל

 -ישב םהב קיזחהל ,ינרופיצב םהב זחאיהל ,םייחה לע

 אלו ירשפא יתלבו ירשפא ץמאמ לכ תושעל !םיינ

 הרזגש תירזכאה תועשרה חבזמ לע ןברק םחינהל

 -פיש דע ןאכ ראשיהל יתטלחה ,ןכ לע .תרכ םהילע

 .ינפל הייולג יכרד רשאכ תכלל ךישמהלו רחשה עיצ

 לכ ביטרהל לחה לק םשגו םימשה ורדקתה םייתניב
 הז ךא ,יתומצע דשל דע ןבומכ יתבטרנ .הבוט הקלח
 ,עבט יעגפמ םדא רהזנ םנקיתכ םימיב .יל תפכא אל

 -כסב םימייאמ םישנא יעגפ רשאכ ,ילשכ בצמב םלוא
 ,רחש םע .הלאכ תוטועפל בל םש ךניא ,תושפנ תנ
 אלש םיוסמ רפכל יתעגהו הדשהמ תאצל יתלחתה
 יל התארה רשא תירפכ השא יתשגפ .ותוהזל יתלוכי

 -רדה יפ לע תכלל יתכשמהו יצפח זוחמל ךרדה תא

 ומכ םיניארקוא המכ רוחאמ ילע ולפנתה עתפל .התכ
 רמשמ תנחתל דע יתוא וליבוהו םיפרוט םיבאז תדע

 -מ םירוחב המכ דוע ואצמנ ןאכ .תבכרה תליסמ דיל
 .רנרק ןמחנ לש ונב ,רנרק יבוב םהיניב ,הימולוק

 תנחתל ונתוא וליבוה םהו בר ןמז הפ וניהתשה אל

 ויה לזרבה תליסמ ךרואל ךרדב רשאכ ,תרחא רמשמ

 -המ טלמיהל וסינש םידוהי לש תויווג הברה תולטומ
 ורונש וא הציפקה תעב ינלטק ןפואב ועגפנו תבכר

 ונשקיב .ןורחאה ןורקב ועסנש םייצאנה םיסגלקה י'ע
 -ומתב ךא ,ונתוא וררחשיש ,ונווילש םיניארקואה תא

 זנחתהלמ רבכ ונלדח ןכל ,תומויא תוכמ ונגפס הר
 0 .הימודב דועצל ונכשמהו

 "שמה תנחתב רפסמ תועש ונתוא וקיזחהש רחאל

 תרטשמל ונתוא ורסמ ןאכו הימולוקל ונואיבה ,רמ
 ולחה בוש .תוביתנה תיב לומ המקמתהש תובכרה
 ךושח את ךותל ונוכילשהו חצר תוכמ ונב תוכהל
 םינש ונייה לכה ךסב .והער תא האר אל שיא יכ דע

 בוש םינודנו םיאולכ ,תבכרהמ וטלמנש ,שיא הרשע

 .ונייח תא ליצהל וניצר רשאב היילכל

 ,ךושחה אתה ךותב תיסחי הרצק הייהש רחאל

 רהוסה תיבל -- םשמו ופאטסגה הטמל ונוליבוה

 "יבמ דציכ וניארו רצחה ךותל ונסנכוה .הקבורלמרב
 הימולוקמ קר אל .םידוהי לש םיחולשמ ףרה אלל םיא

 -ולבי ,ןי'זינ'צפ -- הביבסה תורייעמ םג אלא ,המצע
 לכה ךסב .דועו .בוטולבאז ,יטוק ,בוסָאק ,ןיטסיפ ,בונ

 10.000"כ רהוסה תיב לש רצחה ךותל וסחדנו ואבוה
 םידרחנו םילהובמ םלוכ ,ףטו םישנ ,םירבג ,םישנא
 ..בורק אוה רבדהש רעיש אל שיא יכ ףא ,תוומ תמיא

 ,1942 רבמטפסל 10 ,עובשב ישימח םויב הז היה

 אלש הלא לכ לע וויצו רצחל וסנכנ םינמרגה רשאכ

 לכ תא ואיצוה רחא .ךכ לע ועידויש ,ץורל םילוכי
 -- םילוח םישנאמ הבורב תבכרומ התיהש ,הצובקה

 תולודג תולגע לע םתוא וסימעה ,שרגמל ץוחמ לא

 .עדוג אל םוקמל םועיסהו םוקמב וכיחש

 ןויסינה וילע רבע רבכש ידיחיה יתייה יתציחמב

 יכ חורבל וסניש םישנאב יתרצפהו הזה ךילהתה לש
 :יתרמאו םהל יתרבסה .הלצהל הדיחיה ךרדה יהוז

 ונאש עמשמ ,הלאמש ונתוא וליבויו ןאכמ אצנ רשאכ

 ונודיעצי םא ךא ,ץרחנ וננידו ץיבורפש רעיל םיכלוה

 .תבכרה תנחתל ונתוא םיליבומש רבדה שוריפ ,הנימי

 רפח לכ תא םישל םימרדנ'זה י"ע וניווטצנ םייתניב
 םוקמהמ ונתוא ואיצוה רחאו תחא המירע לע וניצ

 -- הקסנוליגי ךרד ,וגיקסבונרט בוחר ךרד ונוליבוהו
 "וה ךרדב .תוביתנה תיב ןוויכל םיכלוהש יתעדי זאו
 רבכשמ ילש רבח םהיניב ,ןיטרבואמ םידוהי דוע ופיס

 .רוזיווארפ המלש ,םימיה

 תונולחהו תותלדה לכ ויה ונלש "דעצמה, תעב
 לכ -- בוחרב אצמנ אל שיא ףאו םירוגס םיתבה לש
 עונמל ידכ ,םיררוצה לש תשרופמ הדוקפ יפ לע תאז

 -חתל ונעיגהב .דצהמ עויס וא החירב לש תורשפא לכ
 םעפהו ונתוא טולקל םינכומ תונורק ודמע רבכ ,הנ
 -פאש המכ אלא ,ןורקל שיא 1600 אל -- ונתוא וסחד

 יתדמע ,המויא תופיפצ הררש ןורקה ךותב .ללכב רש

 לגרה תא דירוהל ןכיה יל היה אל יכ תחא לגר לע קר

 -פיט הרקתהמ ,אושנ אלל ויה םוחהו קנחמה .היינשה
 .תוומל וקנחנ ףא םידחאו לבה ילגא ופט

 תא ןנכתל דימ יתלחתה ינאו תבכרה הזז הכשח םע
 יתשקיב ,בנשאל ךרד יל יתסליפ ,טא יטא .יתחירב
 יתלטהו ליתה יטוח תא יתטסה ,ינומיריש םישנאה תא
 דמה דימו תחלצומ התיה הציפקה .הצוחה ימצע תא
 יתעלקנ םעפה םג ,םרב .יצפח זוחמל תכלל יתכש
 םה .ירחא ףודרל ולחהש ,םיניארקוא 2 לש םהידיל

 יתננחתה .הרטשמה ידיל יתוא רוסמל וצרו ינוגישה

 םהל יתתנ .םהמ דחא לע עיפשהל יתחלצהו ישפנ לע

 העמק יתששואתה .ינממ ופרנ ףוסבלו יל היהש המ לכ

 הבשחמה ךותמ | ,בו'צאסוק ןוויכל תכלל יתכשמהו
 הב םיליבומש הלגע םע םשמו תורבקה תיבל עיגהל

 ןיחבמ ינא עתפל .וטיגה ךותל הרזח ןנתסהל םיתמ

 יתוא האר אל אוה ךא ,יתארקל וליאכ ךלוהש רטושב
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 יכרדב יתכשמה רשאכ .ונממ קומחל יתחלצה ןכלו

 שקונ והשימש םואתפ יתעמש ,שיבכה תא יתיצחו

 ינאו ינפ תא יתבסה .יל ארוקו םינפבמ הריד ןולחב

 ששח ךותמ יתססה .תשגל יל תזמור רשא השא האור
 הרמא ינפ לע הדרחה תוארב ךא ,תדוכלמ וז אמש

 אל והשימ םא בל םישו הנה אוב .דחפת לא, :השאה

 יתייה .התרידל יתסנכנו תצק יתעגרנ ."ךב ןיחבה

 יסנכיהב וליפא יתכריב אלש ךכ ,לבלובמו אכודמ

 דלי ומכ יכבב יתחפייתהו הירטסיהל יתלפנ ,הרידל

 שיש הארג. ,הרמואב ינעיגרהל התסינ השאה .ןטק

 תצק יל האיבה איה ."היחתש םימשהמ רזגנו לזמ ךל

 רחאל .םח בלח לפסו ץומח ןופפלמ םע המדא יחופת

 דוא דבעש הק'היעמש יחאל עידוהל הריעה הכלה ןמז

 ,םקיר הרזח ךא ,רפנק תיבב ריאמ וטוא לצא תע הת

 לואשל המינפ סנכיהלמ הנורחאה הקדב העתרנש ינפמ

 ...ידוהי לע

 הליבוה ןכל ,תונכסב הכורכ התיה הרידב הייהשה

 המדא תקלח התיה םש ,תיבה ירוחאמ לא השאה יתוא
 ינפמ רותסמ יתאצמ םהב ,םיהובג סירת ילועבג עורז

 ..םייתש לע תוכלהמ תופרוט תויח

 רשאכו תוביבלו םח קרמ ריס םג יל האיבה השאה

 אלל המיכסה -- ןגה ךותב ןולל יל השרתש היתשקיב

 .סוסיה

 הובהלב וטיגה

 םויב הז היה -- תרחמלו ןגה ךותב אופיא יתנל

 בוש השאה יל האיבה -- הנשה שאר לש ןושארה

 -- לתמהדתל -- יל הרפיס ךכ ךותו לכאמ הזיא

 רגש ינפמ יהתריד ךותב ינקיזחחל הלוכי הניאש

 בושי םירהצה תארקלו ...דחא ינמרג עבק-ךרד הלצא

 בוט ךאלמ הזיא לע ומכ הילע יתטבה ינא .התיבה

 עקרקהש בצמה תא יל יתמכיס עגר ןב ךא ,םימשהמ

 -קהה לכב םוקמהמ קחרתהל שיו ילגרל תחתמ תרעוב
 ווטצנש יפכ ,"ןולק תוא, םג יל הקפיס השאה .םד

 תצובקל יתוא הליבוה ףאו לוורשה לע דונעל םידוהיה

 םהילא ףרטצהל לכואש ידכ ,הביבסב ודבעש םידוהי

 .וטיגה ךותל ,ונייה ,"התיבה,, יתרזח םנמא םמיעו

 היה רוסאו ברע תעש רבכ התיה ,וטיגל יעיגהב
 לש ותבותכ תא יתעדי תאז לכב ,בוחרב בבותסהל

 אוה .וילא רובעל יתנכתסהו .ןטסק קיזייא ,ידודיןב
 -- םיינישה תיאנכט ,ותסיג םע דחיב זא ררוגתה

 דואמ וחמש םה .ןמרה הלזיג 'בגה םעו גרבנרטש

 ךשמל .וטיגב םג תאצמנ יתשאש יל ורשיבו יאובל

 ירוגמ םוקמל יתינפ תרחמלו םתרידב יתראשנ הלילה

 ךותב תוחפשמ רפסמ ונררוגתה ךליאו ןאכמ .יתשא

 תריפחב ונלוכ ונקסע הלילבו הנוליז 'חרב הרידה

 תעל אובחמ ונל רישכהל ידכ הרידל תחתמ ףתרמ

 לש הנטקה הצובקה תורוק לע יל עדונ יתשאמ .הרצ

 .הקינרפוק 'חרב שרגמהמ החקלנש םישנא 1,300"כ

 ךותב תמתוח ועיבטה םלוכלו וטיגה ךותל ואבוה םה

 -- תאזכ תמתוח ול העבטוה אלש ימו םהלש תודועתה

 ילש הדועתבו ליאוה .םייקתהל תוכז לכ ול התיה אל

 ינומכו יקוח יתלב בשותל יתייהנ ,תמתוח העבטוה אל

 תונוש תורוצב "וננתסהש, םירחא םיבשות םהומכ --
 .'יקוח יתלב,, ןפואב וטיגה ךותל ךותל

 םידוהי וספתנ םשו הפש תועומש וטשפ םייתניב

 ,שורומרמ ר"ד םהיניב ,תוומל ורונו ופאטסגה י"ע
 םידחא .והוחצר םשו תורבקה תיבל ותוא וליבוהש

 ףאו הינמורל לובגה תא תוצחל וסינש תעב וספתנ

 -יגמ וטיגב הטשפתה ,הלאל כל ףסונ .תוומל ורונ םה

 ואיבה ,םימיל .בורל םיללח הליפה רשא, סופיט לש הפ

 -ייעו בוטולבזמ םידוהיה ידירש תא ונלש וטיגה ךותל

 -- יתוחא םג התיה םהיניב ,ונתביבסב תורחא תור

 -- עתפלו .בוטולבזמ ךולב בייל לש ותיער ,לחר

 .ונילעמ ףחרל ולחה םירוחש םיננעו םימשה ורדקתה

 ץיבורפש רעיב תורוב בוש םירפוחש תועומש ועיגה

 ,ןושאר םוי לש ורקובב .אב -- ונרוגיש המ םנמאו

 ,גגה תיילעב יתבכש .השדח "היצקא,, הלחה ,11.9.42"ה

 .הדירחמה בויאה תרושבב יתוא הליהבה יתשא רשאכ
 .םירבג ,םידוחי 4,000-כ םיחצורה וזכיר םוי ותוא

 זוכירה הנחמב הדמשהל תבכרב םוחלישו ףטו םישנ

 רקנובה ךותב ונרתתסה טעמכ םויח לכ ךשמב .ץי'זלב

 ףורשל ולחה רתוי רחואמ םלוא ,ונתוא וליג אל םהו

 ,הנה .םייח ףרשינש הנכס התיהו וטיגב םיתבה לכ תא

 גגה תא רבכ תוכחלמ היתונושלו ונחתפל שאה העיגה

 םיאצמנ ונאש רקנובה תא אלימ ךימס ןשע .ונילעמש

 -יהל בטומ יכ ,דימ ןאכמ תאצל השוחנ ונתטלחהו וב

 אובחמהמ יתאצוה .םייח ףרשיהל רשאמ היריב גרה

 ןפואב םלוכל יתקליחו יל ויהש ךרעה ירבד טעמ תא

 לכש בטומו ץוחב ונל הפצמ המ עדנ אל יכ ,הווש

 יתחקל .הרוחש העשל המ"רבד ופוגל היהי -- דחא

 הלילה תטלע תחת ןושאר יתאציו יבג לע יתמח תא

 ,יתשא האצי -- ירחא .עדונה יתלבה לא -- הצוחה

 --חדיחיה יתוחאו ימא ,הק'היעמשו קיזייא -- יחא ינש
 .לחר

 .הבוט הקלח לכ תלכואו שאה תללותשמ ץוחבו

 ברוצ טהולה םוחהו םיחתפה דעבמ תוצרופ תובהלה

 תבשונ הרק חורו םשג דרוי ,לכל ףסונ .וניניע תא

 תא יתאשב .םילפכ לפכ הריעבה תפונת תא הציאמו

 רוסא ךא ,ץובה ךותל יתלפנו יתדעמ ,יבג לע יתומח

 ץרו רהמ שיח םמורתמ ינאו עגר אל ףא תוהתשהל

 לע יתעד תא ןתאש ילבמ ,בוחרל רבעמש םיתבה לא

 .טאלו יתיב ינב ואב יתובקעב .השוע ינא המ עדאו ךכ

 -גל בוחרב דחא תיב לש גגה תיילעב ונמקמתה ,טאל

 רתמ תויללצ וארנ הכשחב םיננובתמ ונא דועב .בונוי

 ךא ,המה םינמרג אמש ונששח .ונלש ןוויכל תוברק
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 לכ ונבשי הזה םּוקמב .םידוהי םהש דבעידב רבתסה

 .המייתסנ "היצקאה,, יכ ררבוה רקובבו הלילה

 תקדהתמ קנחה תעבט

 רהוסה תיב לש רצחה ךותב םדוק ואלכנש םידוהיה

 ךסב .םש וחצרנו ץיבורפש רעיל ואצוה הקבורלמרב

 םישנא 1,500"כ הימולוק לש וטיגב דוע ורתונ לכה

 ותשא .גג תרוק אללו לכ ירסח ונרתונ .םכותב ונחנאו

 (םייחה ןיב רבכ היה אל אוה) םואבלטייט םייח לש

 ,יכונא וליאו ,םמע רוגל הידליו ימא תא ושקיב היבאו

 םה) .רביש תחפשמ לצא ונררוגתה יתומחו יתיער

 חרואו םידומלג ונראשנ .(םהידלי אלל רבכ ורתונ

 תאצל יתחלצה דחא רקוב .הגרדמה לפשב היה ונייח

 התרומ -- הרכמ לש התבותכל יתינפו וטיגה ימוחתמ
 רככ יל הנתנ רשא ,הציונאס 'בגה ,יתשא לש רבעשל
 ,םי'דופת טעמ תפסותב התיבה יתאבה התוא ,םחל

 .םימוצע םיישקב יתגשהש תוריפו רשב
 רנדוי,ה : הדירחמ העידי י"ע בוש ונלהבוה ,םימיל

 יצאנה ךלומל םישנא תואמ המכ קפסל הווטצנ "טאר
 דאו רשיפ ינָאל ,לגיפש םע תידוהיה היצילימה ישנאו
 .םהיניעב שלח והארמש ימ לכ םיפטוח ,שארב -- םירח
 םידחא םיחילצמ םהמ ,םישנא רפסמ םיפטוח םוי ידמ
 לע לבומ רביש יצ'מהרבא .שפנ רפוכ תרומת ץלחיהל

 .םהמע השק תוקבאיה רחאל םד בז ולוכ רשאכ םהידי
 היצילימה ישנא י"ע חוכב ואצוה ה"ע יתמחו ימא

 ךכ לע ללכב עדנש ילבמ ,ףתרמה ךותמ תידוהיה

 ופסא םה לכה ךסב .הקבורלמרב אלכה תיבל ולבוהו
 ,םירגובמ םישנא בורל ,שיא 500--6007כ וז ךרדב

 .'וכו םילוח ,םישישק
 רפסמ ,םויל םוימ הקדהתהו הכלה קנחה תעבט

 הצובק השעמל הרתונו רתוי דוע םצמטצה םישנאה
 לא רבכ םיעדוי רשא ,הבולאוו בוחרה ימוחתב הנטק

 קר תמצמטצמ הלאשהו תוומה קר םהל הפצמש ןוכנ
 דבכ חתמב םייורש ,םידגבב םינשי םישנאה .יתמ,ל

 "נדויה שאר ,דמעמ םיקיזחמ םניא םידחא ,אושנ אלל

 -תמ ונחנא .תעדל םמצע תא םידבאמ -- ותוחאו טאר
 והשימ םע םירשק ול שיש יניארקוא רכמ םע םירשק
 ונל ןיא הכו הכ ןיב ,הירגנוהל לובגה תא ונריבעיש
 שממ ןורחאה עגרב לשכנ ןיינעה םלוא ,דיספהל המ
 ןיב רשקל יתחלצה ,רחואמ רתוי .לעופל אצוי וניאו
 קיזייא -- יחאו לחר יתוחא ןיבל תולובג חירבמ
 םייתניב ךא ,לובגל רבעמ םריבעיש ,הק'היעמשו

 תחקל ןכומ אוהו ינתוח לש ותדלומ רפכמ רכא יתשגפ
 תכלל תנאממ איה לבא ,ולצא הריתסהלו יתשא תא
 ,לובגה תא וצחי וניחאש רחאל יכ ונרבס ,ךכליה .הדבל
 .םהיתובקעב ךֶלנ

 תרחמלו וטיגהמ יתוחא תייווילב יתאצי 1.2.43 םויב
 העמשנ רקובב םכשה ךא ,לובגה תא תוצחל וננוכתה

 ,ךכל יבל תמושת תא הבסה יתשאו תדדוב הירי עתפל
 םנמאו .השדח תונערופל תואכ תויהל לולע רבדהש

 תורעתסהל םכסומ ןמיס והזש ,רבתסמ .התעט אל איה
 ףקוה םוקמה .שפנ םחצרל ידכ ורתונש םידירשה לע

 ,םיצאנה לש םיעשפנה םיתרשמה הלא ,םיניארקוא

 הרתונ אל .ונחתפל רבכ תצבור הנכסה יכ םישח ונאו

 דדאה ךותב עלביהל וא חורבל תוסנל אלא ,הרירב לכ
 ךא ,וטיגה לש רדגל רבעמ ץופקל םיצור ונחנא .חמ
 תיבה ךותל הרזח ונצר ןכל ,תורשפא לכ ןיאש םיאור
 יכונא .תספרמל תחתמ קוחד רותסמ ךותל םירדוחו
 אל אוהש אלא ,חולה תא תוסכל הצורו ןורחאה סנכנ

 הצירב אב ךכ ךות .אופקו בוטר היהש ינפמ םיאתמ
 -נובה תא םוטאל ךלוה אוה יכ שחולו רבורטפ היצמול
 אל אוה ,ברה ונרעצל .ונילא דימ רוזחיו םדוקה רק
 .םיררוצה י"ע ךרדב ספתנש ינפמ דוע רזח

+ 

 -סגה ישנא דציכ םיעמוש ונא ונלש טלקמה ךותב

 תיבמ םיבלכ תייווילב םיכלוה םיאמטה םהירזועו ופאט
 םיזכרמ םה .םירתתסמה תא םשמו הפמ םיאיצומו תיבל

 ידכ ךות השענ הז לכו ,םייוסמ םוקמב םישנאה תא
 בל דע םיקעוזה םירמ יכב תולוקו תוירי ,תוחווצ
 ,ןטסק קיזייא םעפ ררוגתה וב ,ךומסה תיבהמ .םימשה
 םיעמשנ ,גרבנרטש -- םיינישה תיאנכטו ןמרה הליצ

 .הזמ -- םימחר ישקבמ תולוקו הזמ םיסגלקה תוחירצ
 .ליעוה אלל ךא ,השפנ לע תננחתמ גרבנרטש 'בגה

 הימוד תררתשמ ביבסמו םלוכ תא םינפמ םינמרגה
 דנאה םיאצוי "תויצקא,ה םויסב ,ללכ ךרדב .תטלחומ

 םיעמוש אלו םיאור אל םעפה ךא ,םירקנובהמ םיש
 .םויה לכ ךשמב ךשמנה ,םלאב םמוד לכה .שחר לכ
 םיאצויש םישנאמ ,ונילעמ תולוק ועמשנ ברע םע קר
 ואבש םיבנג ילוא !הלא ימ .םיתבה ךותל םיסנכנו
 .רקפהו ץורפ לכה יכ ,תורידה ךותמ םירבד בוחסל
 םירתתסמ רחא דיצהש הארנ ,תוירי םג םיעמוש הלילב

 םינוש םירותסימב םידוהי דוע םיאצומ םהו ךשמנ
 ונחנא תופוכתה תויריה ללגב .םוקמב םתוא םיחצורו

 בכשל םיכישממו םלועה ריוואל תאצל ןיידע םיששוח
 .םימ ילבו ןוזמ אלל ,ונלש ףופצה רותסימה ךותב
 םיטיהר איצוהל ידכ .םיסוסו תולגע םע םיאב ,תרחמל

 דיידדמ ונקורתהש םידוהיה יתב ךותמ םירחא םירבדו
 ."תשרי םג תחצר םג, :ביתכדכ ,םהיר

 ביבסמ הימוד הררתשנ ,םירבדה תא ואיצוהש רחאל
 ךשמב .תודדוב תויריב םעפל םעפ ידמ קר תרפומה

 רשאכו תספרמל תחתמ רתתסהל דוע ונכשמה םיימוי
 םוקמהמ קלתסהל ונטלחה ,תצק עגרנ בצמהש ונשגרה
 אובחמהמ ונאצי הלילה יצחב .תונערופל דעומה הזה
 ונאציש דע ,םיתבה תוניב תוריהזב עונל ונלחתהו

 -- יחא ונפ םשמ .בונויגל 'חרל ונעגהו וטיגה ימוחתמ
 םעפ ונררוגתה וב ,רקנימאק 'חרל הק'היעמשו קיזייא
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 יתשגינ יכונאש דועב ,גגה תיילעב םש ונרתתסהו

 התרומ לש התבותכל ,הקבוטנצניוויל יתשא םע דחיב
 .ןולחב שיקהל השגינ יתשאו םולשב ונעגה .רבעשל

 שיח ךא ,המינפ ונוסינכה תודחא םילמ תפלחה רחאל

 ינפמ ,ןאכ תוהשל ןמז הברה לכונ אלש רבתסה רהמ

 תתל ונצלאנ ,ןכ לע רשא .הסיג ינפמ הדחפ הרומהש

 הז היהו הכשחה תדר םע .רחא טלקמ לע תעדה תא

 תיבה תלעבמ יתלאשש הוורפ עבוכ יתשבח ,ישש לילב

 ,יקסדורירפ-קיאיקוא ירצונ רכמ לש ותבותכל יתינפו

 יאובב היה אל ומצע אוה .היסנמיגב רוספורפ היהש

 לתוזח לכמ ,ללכבו ינפ הארממ הלהבנ ותשאו םתרידל

 בוט, לומלימ ךות הבלטצה המהדת בורמ .יתעפוהו

 תא ריבסהל ךרוצ היה אל הברה ."םייחב תראשנש

 אובאש ונרבדנ ,םוכיסב .ןבומו רווחמ היה לכה ,ונבצמ

 "קצימ בוחרל יתשא םע דחיב ברעב 6 העשב תרחמל

 רוספורפה תרידמ .תיתכלממה היסנמיגה דיל ,ה'ציב

 וחמש רשא ,יחא תא תוארל רקנימאק בוחרל יתכלה

 רקובב םכשה .םלצא ןולל רבכ יתראשנו יתיא דואמ
 יל התכיח םש הרומה לא הרזח יתכלהו םהמ יתדרפנ

 .הגאד תאלמ יתשא

 בוזרבל סיעסונ

 הדיתעה השיגפה לע תיבה ינבלו יתשאל יתרפיס

 -לה הרומה .התארקל ךרעיהל ונלחתהו היסנמיגה דיל

 הנממ ונדרפנש רחאלו רפכ-תבכ יתשא תא השיב
 הלחיאו "דחא לא ונל שי אלה, :הריטפה תויבבלב
 .החלצ ךרד ונל

 רשקה ישנא רבכ ונל וכיח ,שגפמה םוקמל ונעיגהב
 ךרדב .םדקתהל ונלחתה םתכרדה יפלו רוספורפה לש

 .ונתרטמ לע יחאל רוסמל ידכ רקנימאק 'חרל יתצפק

 דראט 'חרל םיעיגמ ,יקצאבולס בוחר תא םירבוע ונא

 רפכל םיסנכנו טורפה לע רשגה תא םירבוע ,הציבוג
 ןושאר םויב .יתשא ירכמ לצא ןולל ונראשנ וב .,'זיברוו

 םח לכוא טעמ איביש הרידה לעב תא ונשקיב רקובב
 םתוא איבה אוה םיימוי רחאלו רקנימאק 'חרב יחאל

 בוזרבמ רכא ונתייהש םוקמל עיגה ,םימיל .ונילא

 הליחת -- וילא רובענש ונל עיצהו ינתוחל עדומ היהש
 ונאציו ונמכסהש ןבומ .יחא םג ךכ רחאו יתשאו ינא

 ,הלגעה לעב לש ודיצל תבשוי יתשא רשאכ ,ךרדל
 .הלגעה ךותב יתבשיתה יכונאו רפכ-תבכ תשפוחמ

 בלב ןוחטב רתוי ךוסנל ידכ תאזו -- ונרבדנ וניניב

 ריכמ וניא אוהש ןעטנ ,ךרדב ונורצעי םא יכ -- ןולגעה

 .'םיטסיפמרט,כ ותלגע לע ונילעש אלא ,ללכ ונתוא
 ,ונרכועב ולוכ אלמה חריהו הלילה ריהב ,סיעכהל ומכ

 וגייחו הנאו הנא םוקמב תבבוס תיניארקוא הרטשמ יכ
 תאז לכב םיחילצמ וננה ,טאל ,טאל .עלקה ףכב םינותנ
 דולבי הרייעה תא םולשב וניצח הנה ,"םתוא רובעל,

 עיגנ טעמ דועו -- ונצפח זוחמל רבכ הכומסה ,בונ

 המדאה ךותמ ומכ וצצ שממ ןורחאה עגרב ,םלוא .םשל
 םדעצש םגה ,ונתארקל וליאכ !םיכלוהו םירטוש ינש
 ידכ ותעיסנ תא ץירמה אל ןולגעה .דואמ יטיא אוה

 תא הקידצה וז ותוגהנתהו םלצא דשח לכ ררועל אל

 ,ףוסבל .םירבדו רמוא אלל ונידי לע ורבע םה .המצע

 הרצק הייהש רחאלו בונולבאיב רכאה לש ותיבל ונעגה

 םש ,ותרידל הדומצה הוורואל ונתוא ריבעה ,ותרידב

 ,םימיל .םוקמב ורגאנש שקה תוליבח תוניב ונמקמתה

 דחוימב ןקתוהש רקנוב ךותל רכאה ונתוא ריבעה
 ונלש םיחאה םע בתכתהל ונלחתה םייתניב .ונרובע

 איבהל ךליש רכאב ונרצפהו ,'זיברווב דוע וראשנש
 קינעהל ידכ ןכו דחי ונלוכ היהנש ידכ ונילא םתוא

 עייתסנ אל ונלזמו םלזמ עורל .חוטב רתוי טלקמ יחאל
 םייתסה ףאו הכורא הפוקת ךשמב רכאה ידיב רבדה
 תא קיזחחל ששח ירצונה תיבה לעב .יגרט ןפואב
 יתלב ךומס ןיינבל םתוא ריבעהו הוורואב םירוחבה

 רכא הזיא םהב ןיחבה ,הרבעהה ידכ ךות םלוא ,םלשומ
 ואב הנשלהה תובקעב .םינמרגל םהילע רסמו ןישלמ

 .םתוא וחצרו םירוחבה תא ואיצוה ,ופאטסגה ישנא

 4 לע חיח קרש בוט

 -חירבמ הזיא שפחל ונלש רכאה ךישמה םייתניבו
 הלילב סנכנ אוה ,עתפל .הירגנואל ונריבעיש לובג

 ץירמו ער םולח הזיא םלחש למלממ ,ולוכ להובמ

 דושכמ תבר .השק איה ךרדה .רעיה לא הזפוחב ונתוא
 ,תולעל השקתמ יתשא .תדמתמ היילעב תלתפתמו םיל
 אוה .הרירב ןיא יכ ךישמהל ףקותב ריצפמ רכאה ךא
 ריתסהל טילחה ןכלו הבורק הנכס ונילע תמייאמש שח
 ךותב ,הכשחה תדר דע רמולכ ,םויה לכ ךשמל ונתוא

 .םוקמחמ קלתסה -- רעיל ונתוא סינכהש רחאל .רעיה
 דארה םעפה וז ,םלהכ ונב התכיה תאזה תושחרתהה

 ינפ לע םיפושח ,הלאכ תוביסנב םיאצמנ ונאש הנוש
 ודדחתה םישמ ילב .םיאור ןיעמ םירתסומ ךא ,עקרקה
 קוחרמ םיעמוש םואתפ .רעיב שחר לכ עמשל ונינזא

 הרובס יתשא .םישבוימ ץע יפנעו םילע ינפ לע םידעצ

 הדרח ונב ררועמה רבד ,רעיה רמוש ידעצ םה הלאש

 קחרמב בלכ םיאור ונאו ברקתמ םידעצה לוק .הלודג
 אובי בלכה תובקעבש ,ונבשח התע .ונתיאמ בר אל

 דוע ונילא ברקתה בלכה ...םידובא ונחנאו -- םדאה

 אוהו באז אלא ,בלכ אל הזש ,רבתסה .רצענו רתוי

 תנתינ תמאה ךא ,רזומ .הכורא העש ונב ןנובתמ
 אלא ,באזהמ ונלחבנ אלש דבלב וז אלש ,רמאיהל
 -והו החוורל ונמשנ -- באז קר הזש ונל רווחוה רשאכ
 ..םייתש לע אלו עברא לע היח קר התיה וזש לאל וניד

+ 

 רשאכ ,תוצח דע רעיה ךותב תבשל ונכשמה דוע
 -- לואשל וליפא ונזעה אל .ונתוא חקלו רכאה עיגה

 ,תובישח ירסח הכ ונייה ונא וניניעב םג יכ -- ןאל
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 יפ לע .הפצוחכ תיארנ התיה ונדצמ תונרקס לכש

 ונתוא ליבומ רכאהש ונחבה ךודב םינוש רכיה ינמיס

 אוה .וניעט אלש רבתסה םנמאו ותיב ןוויכל הרזח

 גאדיש רחא שיאל ונריבעהל ותעדב  היהש ונל רפיס

 ונעיגהבו ךרדב דבאנ ןפ ,ךכל הדגנתה ותשא ךא ,ונל

 ךותבש קי'צנטקה רקנובב בוש ונמקמתה ,התיבה וילא

 תא ונשגרה ,דואמ ףופצ םש היהש תורמל .הוורואה

 .רעיה ךותב םדוקח ונבצמל האוושהב םירשואמ ונמצע

 םימי רחאל יכ ,חוטב היה אל םוקמהש הארנ ,םרב

 ךא ,רעיה לא בוש ונריבעהל רכאה טילחה רפסמ

 ויצירה ויחא םע ומצע רכאה .שארמ וגל גאד םעפה

 ורפח ,הלילה לכ םש ודבעו ןכל םדוק ואצי ,וסיגו

 ריבה ,יעבדכ והורישכהש רחאלו המדאה ךותב רותסימ

 םש יא ,ותיבמ רכינ קחרמב הז היה .םוקמל ונתוא וא

 ונרבע .תעגימו השק התיה ןאכל ךרדהו .בוזרב תורעיב

 ולש רכיהה ןמיסש םוקמל ונעגהש דע ,תויאגו םירה

 ונלחז .רקנובה לא רצ חתפ ויתחתמו ךפהתהש ץע היה

 םש ונאצמ המינפ ונסנכנ רשאכו וננוחג לע וכותל

 רגניליט תחפשמ וז התיה .תרתסומ תידוהי החפשמ דוע

 .107ה תב ותדליו ותשא םע דוד ,בונולבימ

 תופיפצהו רקנובה ךותב תושפנ 5.אופיא ונאצמנ

 "אה ךא ,טלקמה לש םירצה וידממ םושמ הלודג התיה

 םע דחי ונייהו ונאצמנש ינפמ ,תרפושמ יהתיה הריוו

 | | 2 .תידוהי החפשמ דוע

 ןה ,עובשב םעפ -- לכוא ונל איבהל גהנ רכאה

 םעפב םעפ ידמ .תוחיטב ימעטמ ןהו ךרדה יישק ללגב

 רבו תינמרגב ,תינלופה הפשב םינותיע םג איבמ היה

 "מואב ודדועל וניסינ תפתושמה ונתחישב .תיניארקוא

 ךא ,םיצאנה לש םנוטלשל ץקה רבכ ןמתסמש ונר

 ונחבה אל יכ ,םיאכודמ .דואמ ונייה רבד לש ותימאל

 קר וניאר ,אוה ךופהנ .תדדועמ העפות וא הזוזת םושב

 היה רכאה .יתוהמ יונישל .יוכיס  רסוח לש םינמיס

 .ריעב שחרתמה לע עמושו הימולוקל םיתעל  עסונ םג

 וגרהו םשו הפ םידוהי וליגש םירקמ ינימ לכ עמש ןכ

 ,הלאה םיטרפה תא ונל רפיס רשאכ .םוקמב םתוא

 רכאה היה תונמוזמ םיתעל .םישאוימו םיעזעוזמ ונייה

 ולגי םא הרקי המ -- תבקונה הלאשה לע ונינפל רזוח

 ?ונתוא

 גלשב תובקע

 ולגי םא יכ ,דורחל המ ול ןיאש ול ונובישה ךכ לע

 לש ץמש וילע רוסמל ילבמ ,הולשב תומל ךלנ' ונתוא

 -- יכונא אלימ ,לצנתמכ רמא ,םיניבמ םתא., .רבד

 םלוא ,דקומה לע תולעלו םכתיא דחיב תכלל יננה ןוכנ

 "1 םהל ללוענ הכש םה ואטח המ -- ידליו יתשא

 ונעגרהו וניפמ הגה איצונ אלש ונעבשנ ונחנא םלוא

 -תהש תוערואמ ינשמ ונדדועתה םימיה תצורמב ,ותוא

 תאירק ידכ ךות ונל עדונ םהילע ,תע .התואב ושחר

 "יאה ץירעה לש ותומ -- תישאר :ונלביקש םינותיעה

 ויתונוחצנ -- תינשו ,ינילוסומ וטינב ,יטסישאפייקלט

 איבהש ,יטייבוסה אבצה לש המישרמה ותומדקתהו

 חור טעמ ונב וחיפה הלא ינש .בויק לש הרורחשל

 לזמה םא יכ הוקתה תא ורידחהו ץוחלה ונבצמב םייח

 ."םתוא רובענ,, -- םינפ ונל ריאי

 "צמנ ונאש רעיה יכ ,ונלש רכאל עדוג ,ןמז רובעכ

 .רחא רעיל ונתוא ריבעה ןכלו התירכל דעונ וב םיא

 רקגוב ונרובע ורדיס רחאו יערא טלקמב ונייה הליחת

 לכ .ףרוחה אבו ויתסה רבע ףלח םייתניב .שממ לש

 .ונילא עיגהל היה השקו ןבל גלש הטעמ הסכתה רעיה

 ,םירחא םירבדו ןוזמ לש הקפסאה םג הקספ ךכ םושמ

 ונילא עיגה ףוסבל .םידחא םימי ךשמב ונבער ונחנאו

 .םיינויחה םיכרצמה תא ונל ואיבהו ובורק םע רכאה

 אל ,םרב .ותיבל רזח ,ונתציחמב הרצק הייהש רחאל

 רזוח אוה הגהו ,ונתיאמ ךלהש זאמ םיעגרה וכרא

 אוה .המויא הדרח לש העבה וינפ לעשכ ויתובקע לע

 וירחא דעצש םדא ןב לש תובקע גלשב ןיחבהש רפסמ

 אל ,ןכ לע רתי ...ךכ לע גאדומ דואמ אוהו ןאכל דע
 הפ ודמענש אלא ,ןאכל דע וירחא ובקעש דבלב וז

 אוה ...רקנובה ךותמ םיעמשנה תולוקל בישקהל וליפא

 סופתי אמש -- הנאו הנא -- רעיה ךותב ץצורתה

 .אוושל םה ויצמאמ לכ ךא .,השרפב ברועמה והשימ
 תורבס רחאל .ונתמשנ החרפ שממ -- ונחנא וליאו

 טעמ דועש ,תחא הנקסמ קר שי ,וירחא ובקעש הלאכ

 ...ונתוא תחקל םינמרגה ואובי

 תימולוק רורחש

 ,רעיב רחא םוקמל רותסימה תקתעה לע ונבשח
 ןאל .ונירכועב אוה ביבסמ הטועה ךרה גלשה םלוא
 .אוושל היהי ץמאמה לכו וניתובקע תא וארי הנפנ אלש
 דרהל לדתשמ רכאהו םוקמב םיראשנ ונא ,הרירב תילב

 דהל התיבה רמא-- רוזחי אוה .גאדנ אלש ,ונתוא עיג
 אובי הכשחה תדר םעו חוטב רתוי טלקמ ונרובע ןיכ
 םייורש ונראשנ ונחנאו ךלה רכאה .ונתוא תחקל ןאכל
 הייפצו הוקת ימי םה םימיח .תחאכ ןואכידו הגאדב
 דחה לכמ םיגוסנ םינמרגה :האבו תשמשממה הלואגל

 םוי ידמ םיררחשמ ,םהירחא םיפדור םיסורהו תותיז
 לובגה תא רבכ וצחש תועומש שי .רפכ וא ריע וזיא
 ינל שי ,דמעמ קיזחנ םאו -- היסורל ןילופ ןיב ןשיה

 וישכע םינותנ ונאש ,אקע אד .שפוחב תוכזל .יוכיס
 .הנממ ץלחיהל חילצנ םא עדוי ימו ,תישחומ הנכסל

 ,התיבה וילא ונתוא חקלו רכאה אב ברע םע ,ןכא

 ךותב ןקתוה רשא םדוקה טלקמל רשי ונרבע ונממש
 חתשק םצמוצמה רקנובב הייהשה ,םנמא .הוורואה
 .קנחמ ררוש ןאכו חצ ריווא תוחפל היה רעיב ,ונילע

 התיה הקפסאה יכ בוט רתוי היה ןוזמה תניחבמ לבא
 .רעיב רשאמ החונ רתוי
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 רשפא יכ דע ונילא הברקו תיזחה הכלה םייתניב

 -יטראה לש תויוצצופתהה ידה תא בטיה עומשל היה
 היסנמיגהש רפיסו ונלש תיבה לעבל אב והשימ .הירל

 יכ תאז ןיא .תובהלב תדמוע הימולוקב תיתכלממה

 ,םיגוסנ םהש ינפל תודסומ יניינב םיפרוש םינמרגה

 תוארלו רקנובהמ תאצל ונלש רכאה יל ארק דחא םוי

 יבל .םיגוסנ םינמרגה דציכ הוורואה ריקב קדסה ךרד

 !וניכזש ונירשא -- תושגרתה בורמ ויתודג לע הלע

 קפדתמ רורחשה !ונתיב ףס לע שממ םה הלואגה ימעפ

 םויב םנמאו !םיישפוח היהנ טעמ דוע ,וניתותלד לע

 רק ריעה הררחוש -- ול וניוויק םויה הז -- 4

 רשא ,יטייבוסה אבצה י"ע יצאנה שוביכה לועמ הימול
 -- תוכומסה תורייעה תא םג ררחשו םדקתהל ךישמה

 ומכ ועיגה םיסורה .בונולביו ןי'זינ'צפ ,יטוק ,בוסאק

 קר .התוא ושבכו ץיבונר'צ ריעה ,הניבוקוב תריבל ןכ

 -מ םירטמוליק 5 לש קחרמב םיעוקת ונראשנ ונחנא
 ךא ,םיסורה ידיב רבכ התיה המצע הרייעה .בונולבי
 דותג ונאו םינמרגה ידיב שובכ ןיידע היה ונלש חטשה
 רכאה ךא .החמשב ץורפל םיצור .עלקה ףכב ןיידע םינ

 הנגראתהש ינפמ ,ונתומא 'דמ אצנ לב -- ונתוא ריהזמ
 דגנ םימחול םהו "יצבורדנב, םשב תינמואל הייפונכ
 דוהי דגנו םינלופ דגנ ,םיסור דגנ ,םינמרג דגנ !םלוכ
 ...םיד

+ 
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 הרמ הבוכא

 ונרורחשלו םיסורה לש םתסינכל םיפצמ ונא םוי םוי

 ,ונילא םיבורק הכ םה אלהו תיצאנה היחה ינרופיצמ
 איה ונתווקת םלוא ,תועבצא שושימל םינותנ שממ

 דרינב הלא ,םירגנואה ואב םיסורה םוקמב .אוושל

 הבזכא וז התיה ...יצאנה ךיירה לש םינתייצה תירבה

 .הנימב תדחוימ הגאד דוע הפסונ הילעו ונליבשב הרמ
 חטשה לכש היה הארנ םייגטרטסיא םילוקיש ללגב

 ולחה שוביכה תונוטלשו ברק הדשל ךפהיל דמוע

 וניפ ךומסה רפכהמ .תיחרזאה היסולכואה תא תונפל

 המ .ונרות םג עיגי טעמ דועו םישנאה לכ תא רבכ

 ? הזכ הרקמב ונתיא היהי

 תליחתב הז היה ,דחא ריהב םויב !סנ הרק עתפל

 םילפקתמ םירגנואהש ונחבה רשאכ -- 1944 טסוגוא
 דציכ וניאר ןכ ירחא דימ .םוקמחמ קלתסהל םיליחתמו

 אבצה לש םינושארה םירייסה רעיה ךותמ םיאצוי
 .יסורה

 דחשה עיגה !שפוחה עיגה ףוס ףוס .החוורל ונמשנ

 תכעוד איה דימ ךא ,הלעמ ,הלעמ הלוע תושגרתהה !רור
 ונביבס ונטבה .וניניע תיווזל תבנגתמ החל העמדו

 ימ -- ?המל ,ימל ושפוחה עיגה ימל -- ונרהרהו
 !?ראשנ

 .הנעלכ הרמ הבזכאה .בצעב הלוהמ החמשה
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 הימולוק וטיגב םידלי
 ךות יתלקתנ 1941-ב הָנושארה "היצקא,ה ימיב

 יאקנב לש ותב) סירק יליל ,יתדידי םע הכילה ידכ

 תצובקב ,(האופרל תיטנדוטס זא התיהש ,הימולוקמ
 הלול -- םהיניב ,ידוהיה םילוחה תיב דיל םידלי
 םימילו ידוהיה םימותיה תיב תכינח המצעב ,ןטסק

 לודגה .םידלי 4 -- התרבחבו .דסומה ותואב תכנחמ

 ןטק דלי 8 ןב -- שומגיז 9 ןב היה ,שאכימ ,םהמ

 תיב ךינח ,ןטק דלי דועו יתעדי אל ומש תאש יל ןבכ

 אוה ךא ,שיאל עדונ אל ואצומש ידוהיה םימותיה

 .םימותיה תיבב לדגו לומינ
 תרשפה תישאר ירחא רפסמ םימי ,רירגס םוי הז היה

 דיל ,הנהו .הלוכ הביבסה תא הסיכ ץובהו םיגלשה

 םיאפוק ,םיבער ,םינכסימ תצובק התוא תבצינ ריקה

 הל רתונ אל בושש ,תובחס ייילב םישובל ,רוקמ

 המלעה םע חחושל ונכרדב ונרצע .תוכבל ףא חוכה

 המע דחיב ושרוג םידליה 4 יכ ונל עדונ היפמו ןטסק

 ןוטלשה ידי לע םקוה רשא ,יתכלממה םימותיה תיבמ
 ידוהיה : םימותיה יתב ינש לש םדוחיא ךותמ יטייבוסה
 .ינוריעהו

 איהשכ היכינח לש הלא םידירשב הלפיט ןטסק הלול

 איה ןכש ,הגישהש םחלה תסורפ לכב םמע תקלחתמ
 דוג רשקנ ךכ .החפשמ אללו תיב תרסח התיה המצע

 יל ויה אל זא ןכש ,יל םירזה םידליה לש םלרוגב ילר

 תושידאב רובעל ונלוכי אל ילילו ינא .ילשמ םידלי

 "היצקא,ה דחאל .הלאה םיללמואה םידליה ינפ לע
 דחאב ןטנטק רדח יטרפה ונפסכב ינרכש ,הנושארה
 דליה 5 לש םהיכרצ תא ונקפיס םשו םיבוזעה םיתבה
 .ונתלוכי תדימכ הלאה םיד

 רחא וזב ופכתו וכלה םידוהיה לע *תויצקא,ה םלוא
 רשא ,םימותיה לש םרפסמ םג לדגו ךלה ןמעו ,וז

 םייקל ונחוכב היה אל בוש .תוומל ולבוה םהירוה
 .םייטרפה וניעצמאב חלאה םימותיה תא

 רוגסה וטיגה ימי ואב ,1942 ביבאה אוב םע ,ףוסבל

 ונינפ 3-ה עבורב ונררוגתה ירוה םעו ילעב םע ינאו
 תא וינפב ונגצהו ,ץיבורוה ר"ויה לא ,טארנדויה לא

 ,ןטק תיבו ביצקת ונלביק .הבוגתב .יגארטה בצמה

 .ונלש תומותיה 20 תא ונכיש וב ,1דה עבורב ,דרפנ

 םשב ,היראגנוה יטילפ ןיבמ השא הדובעל ונלביק
 תיבב הררוגתהו ,לושיבו ןויקנב הקסע רשא ,הטיג

 ינא ,ןטסק המלעה .הנטקה התב םע דחיב םימותיה

 7 ןמל ,ומויב םוי ידמ דסומב תולבמ ונייה ילילו

 םה .תיסחי בוט ןאכ היה םידליל .ברעה דעו רקובב

 םיטרס ויה תודלילו ,םיקרוסמ ,םייקנ ,םיצוחר ויה

 תא .ונכניחו םתוא ונדמיל ונחנא .ןרעשב םיינועבצ
 -- שומגיז תאו רגסמ לצא הדובעל ונינפה שאכימ
 ,תיבב וראשנ םידליה ראש .תורגנה תכאלמ דומלל

 .םינטק ןיידע ויה ןכש
 אפורה תא יתרכה זאו ,םיישדוחכ ךשמנ הזה בצמה
 אוה .ונלש םימותיה תיב לא יתאבה ותוא ,ןטסק ריד
 הלאה םידליה לע יאופרה חוקיפה תא ומצע לע לביק
 ךא .סרפ לבקל תנמ לע אלשו תיריסמב תאז השעו
 בשוי היה אוה .םימותיה תיבב ודיקפת רמגנ אל הזב

 ;בותכו אורק םתוא דמיל ,םידליה םע תוכורא תועש
 העדותה תא םהב רידחמ היחו לארשי םע תודלות
 .םמעל הבחאהו תימואלה

+ 

 םיאב םיפסונ םידליו השדח "היצקא, תשחרתמ
 תיבהו 60--65-ל רבכ עיגמ םרפסמ יכ דע ,דסומל

 ונלביק טארנדויהמ .םלוכ תא ליכהל לוכי וניא ןטקה

 םג שקבל םיכירצ ונייה וישכע לבא ,השבלהו ןוזמ
 םשלו 2-ה עבורב יתמוק"וד תיב ונלביק .שדח תיב
 .םידליה תא ונרבעה

 םימותיה תיב

 .תובהלתהה אולמב םימותיה תיב רודיסל ונשגינ
 .המחלמה ףוס דע דמעמ קיזחיש םיחוטב ונייה וליאכ

 ןכש ,ףסונ תיבל ונקקזנ הרהמ דע -- ךכב יד אלו
 .180"ל םייתניב עיגה םידליה רפסמ

 דרדח םג היה ןושארה תיבה לש ףתרמה תמוקב
 תנכוסל ,ןטסק המלעל ןטק רדח ,חבטימה דיל לכוא

 ,הנש ליג דע תוקוניתל הניש רדח ןכו ,התבלו תיבה
 רדח היה תגגוזמה תספרמב .תיברימ החגשהל םיקוקזה
 ףיסוהל ילע .ןטקה תחקרמה תיבו הדבעמה ,םיאפורה
 לש ותופרטצה םע לדג יאופרה תווצה םג יכ ןאכ
 תיבב חתנמ"אפורכ זא דבעש ,סורג קירדירפ ר'דה
 .םינמרגל םילוחה

 היהש .טלקימ ונרדיס תיבה לש הנטקה גגה תיילעב
 םימעפ םנמא ונעייתסנ ובו ,םימיה םתואב לכמ בושח
 .תווממ םידליה תלצהל רפסמ

 םילודג םידליל הניש ירדח ונרדיס ינשה תיבב
 םידלי קר .תודליל דרפנו םידליל דרפנ רדח ,רתוי
 .ברועמ רדחב ונשי םינטק

 תיב תתיכ התיה תיבה ותוא לש עקרקה תמוקב
 .ןודעומ םגו רפס
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 תונטק תוטימ 10 ודמע תוטועפה לש הנישה רדחב

 םינטק הליל תונורא ןדיצלו ,וז לומ וז ,תורוש יתשב

 .רדחה לכ ךרואל םודא דברמ שורפ םתוניבו

 דעוימה רדח היה ינשה תיבה לש הינשה המוקב

 .םמצע תוחוכב תכלל םילגוסמ םניאש םידלילו םילוחל

 תופורת תגשה

 .ףוס-םי תעירקכ השק התיה וטיגב תופורת תגשה

 ,שוראמרמ ר"דו סורג ר"ד ונתרזעל ואב ןאכש אלא

 חקורה :ינמרגה םילוחה"תיבמ תופורת ובנג רשא

 שוראמרמ 'בגהו ,יאשחב תופורת ונל קפיסש ,ןמרביל

 .המצעב םג ןתוא הגישהש

 םימותיה ךוניח

 ,רוביצה ברקב הכרעהל ונתדובע התכז ,הארנה יפכ

 -ליה תא דמלל םירומ רפסמ ובדנתה הרהמ דע ןכש

 תולעב תוגצה וכרענ ,םידלי תליהקמ הנגרוא ,םיד

 םיריש םידליה ינזאב וארקוה ,ידוהי-ימואל ןכות

 .םירחאו שא םולש תוריצימ ,שידיאב

 רשא .תירבעל הרומ וליפא היה םיבדנתמה ןיב

 םג אוה .ביתכו האירק ,תירבעה הפשה דומילב לחה

 .ירעצל .ץרפ לשמ תוישעמ הברה םידליל רפסל גהנ

 .ומש תא דוע תרכוז ינניא

 םיקוקז ויהש הלאכ םהמ ,הרזעל ובדנתה םירחא םג

 דועב ;וז ךרדב וגישהל וויק םהו הדובע סיטרכל

 תנמ לע אלש ,בוטה םנוצרמ ךכב םיקסוע םירחאש

 .סרפ לבקל

 םירוציה תא ליצהל התיה ,ונינפל הדמעש הרטמה

 ךנחל .לופיטו החגשה םהל קינעהל ,רתויב םיללמואה

 תונקהל וליפאו ,ץרמ ילעבו םיאירב םידלי לדגלו

 רסמה לצא עוצקמ דומלל ךישמה שאכימ .עוצקמ םהל

 םידלי םג ושע םהומכו ,רגנה לצא -- שומגיזו רג

 תוחפל ליצהל חילצנ ,לכה תורמלש ונמאה .םירחא

 תיב ילתכ ןיב הסחמ ואצמ רשא .הלאה םידליהמ קלח

 ולכי זא יכ ,דסומל ץוחמש תועווזה אלמלאו םימותיה

 .םתיבבכ םמצע תא שיגרהל םה

 סידלי לע ''תויצקא,,ה

 הנכס לע דעומ דועבמ םיעדוי ונייה ללכ ךרדב

 -קמב .ךרעיהל תדמועה "היצקא, לע רמולכ ,תברקתמ

 לעמ םיצפוק רתוי םילודגה םידליה ויה הלאכ םיר

 םינטקה םידליה וליאו ,יראה דצב םירתתסמו רדגל

 .גגה תיילעבש טלקמב םיריתסמ ונייה

 זכו ,עיתפמב ונילע האב "היצקא,הו םעפ הרק ךא

 רותיח תיבמ וחקלנ םה .רתתסהל וקיפסה אל םידלי 0

 1דה עבורה ןיבש ןטקה שרגמב תויריב וחצרנו םימ

 תדחוימ המרופטאלפ לע וסמעוה םהיתויווג .3-ה ןיבל

 .ןימלעה תיבל ולבוהו

 הנווחאה היצקאה

 ,1942 רבוטקוא שדוח לש היצקאה ינפלש םויב

 לכ תא איבהל ונילעש ופאטסגהמ העדוה יתלביק

 -וחה םידלילו תוקוניתל רשא .םייוסמ םוקמל םידליה

 -שהלו תימש המישר םהילע ןיכהל ילע היה -- םיל

 .יתיבב יתבשי תע ,ברע תונפל .םימותיה תיבב םריא

 -ה (הרטשמה) "רדסה תוריש,מ שיא םואתפ עיפוה

 ריהזהל אב רשא ,הלימה ןבומ אולמב םדא ,ידוהי

 קרש ימ תא יריתסה ,רמא ,רהזיהל הכירצ תא,, :יתוא

 ."הארונ היהת איהו תיפוס היצקא יהוזש ינפמ ,רשפא

 -- םידלי 180 ריתסהל .םימותיה תיבל דימ יתרזח

 תונשל ףוחד חרכה היה לבא ,ךכב המ לש רבד הז ןיא

 -בל םילודגה םידליה לע וניוויצ .םידליה תמישר תא

 דבלמש ונעדי אל רשאכ ,םמצע תוחוכב רתתסהלו חור

 .םיינמרג תורמשמ תפקומ רבכ הלוכ ריעה ,וטיגה

 ,ראשיהל וצלאנש םילוח םידלי 20 המישרב יתמשר
 ךלהל ועדי אלש ,יצחו הנש ליג דע תוקונית 20 ןכו

 .ןיידע

 ,רחא קלח ,טלקמב אובחמ ואצמ םידליהמ קלח
 ידוהיה םילוחה תיבב טארנדויה ריתסה ,207-מ הלעמל

 .וטיגבש

 -קאה לכמ הארונה היצקאה הלחה ,רקובב תרחמל

 ,ןטסק המלעה :םימותיה תיבמ ונאצי .תומויאה תויצ

 יכנא ,התב םע הירגנוהה תיבה תנכוס ,סירק הליל

 המלעה םשארבו ףופצ רוטב ודעצ םידליה .םידלי 40דכו
 רחאל רשא ,ןטסק ר"דה םג ךרדב ףרטצה הילא ,ןטסק

 .שרגימב תוומל הרונ ןכמ

 םשב התוא הנכא יכ יניעב היואר ןטסק הלול

 איה ,םידליה תא הליבוהב ."הימולוק לש קא'צרוק,

 ,םיפיעצה םהל הרשק ,ךרדב ףא םהב לפטל הפיסוה

 .םהיעבוכ הנקית
+ 

 ונמש ,סורג ר"דה םעו ילעב םע שרגימהמ ונבושב

 ונילע היה ונכרדבשכ ,םימותיה תיב לא ונימעפ תא

 .םיסוכמ תובוחרה ויה ןהב תויווג לע שממ ךורדל

 - ,הלעמל דימ יתצר .םימותיה תיבל ונעגה ףוסבל

 דגנל ךא ,םינטקה םידליה תא הכרבב םדקל ידכב

 תונטקחה תוטימה 207-ב :דירחמ הזחמ הלגתנ יניע

 הפ לכמו םיתוועמו םירועפ תויפ םע םידליה ובכש
 ךפהו .םודאה דברמה לע הטמל שלגש ,םד חוליק ףטנ
 .םיאפורה רדח לש תספרמל דע םרזש ןטק לחנל

 ןינבב םילוחה רדחב ונינפל התלגתנ המוד הנומת

 תוחונתב םידליה ובכש ןאכש ,לדבהב אלא ,ינשה
 דומשנ וחפנש ינפל תויוועב ולתפתהש ןמיס ,תונוש

 .םהית
 דוע היה אל יכ ,םימותיה תיבב ידיקפת םת תאזב

 ..לפטל ימב
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 האוועב םינסנה רכזל
 .דיייה ונריע ישודק לש םרכז תא סיחיצנמ וננה רעצ אלמ בלב

 ןימ'נב שובייפ רנבא

 תמיס רנבא

 ףלַאוו ןורהא רנבא

 עטנעי רנבא

 שירעב רגבא

 עגייפ רנבא

 אביר רנבא

 תדליח רנבא

 שריח רנבא

 אקלאט רנגא

 תנח רנבא

 לדנמ רנבא

 היבצ רנבא

 עדייז רנבא

 תוש רנבא

 בייל רנבא

 עמילב רנבא

 (הירא) ןַאעל רעלדא

 (היח) אראלק רעלדא

 רקסטוא רעלדא

 (באז) דנומגיז רעלדא

 (םירמ) הינאמ רעלדא

 ףסוי ארגאיןייטשרעלדא

 לארשי רעדנעלרעבָא

 אגלא-עיסעפ רעדנעלרעבַא

 ךינעה רעדנעלרעבַא

 יצנימ רעדנעלרעבַא

 (רגאט תיבל)

 יסיז רעדנעלרעבַא

 (רגאט תיבל)

 ףסוי ועבעהרוא

 (רעלבערג) אטרעב רעבעהרוא

 קיזייא-קחצי רעגנירָא

 הבוט רעגנירַא

 ריאמ רעגנירא

 תידליו אטרב רעגנירא

 ריאמ רעגנירא

 תכלמ רעגנירא

 בייל רעגיא

 תשמ טפאוקנויא

 יבצ טפארוקנוייא

 אלע טפארקנזייא

 היטומ טפארקנזייא

 (טואהנרעב)

 לַטָאמ רענזייא

 החפשמו ותסא רענזייא

 דוד רענזייא

 תרפש רענזייא

 לטיג ןאמרעפייא

 תרש ןאמרעפייא

 תכרב ןאמרעפייא

 ילתפנ ןאמרעפייא

 תמלש ןאמרעפייא

 תדוחי ןאמרעפייא

 ךורב ןאמרעפייא

 אקנאלב ןאמרעפייא

 שינומ ןאמרעפייא

 ףלַאוו-באז ןאמרעפייא

 ףסטוי ןאמרעפייא

 בייל ןאמרעפייא

 (רעטיב) יצלייב ןאמרעפייא

 אינָאט ןאמרעפייא

 תשמ ןאמרעפייא

 לאכימ ןאמרעפייא

 יטא ןאמרעפייא

 לאומש ןאמרעפייא

 אמורפ ןאמרעפייא

 אקואשט ןאמרעפייא

 אדירפ ןאמרעפייא

 ריאמ ןאמרעפייא

 רעווארטעפ-ןאמרעפייא

 בייל םייח

 תאל רעוואוטעפ-ןאמרעפייא

 אינָארב רעווארטעפ"ןאמרעפייא

 תהלב רעווארטעפ-ןאמרעפייא

 הרש רעווארטעפ-ןאמרעפייא

 (רעטעפלאט) הרואל גרעבלזנא

 ןורחא גרעבלזנא

 האל גועבלזנא

 הרוד גרעבלזנא

 הדיא גועבלזנא

 לדנמ דאולסקא

 ןמוה טצוא

 יפ טצוא

 הנוי יזנכשא

 (רטיב) חיח יזנכשא

 םהרבא יזנכשא

 תשמ יזנכשא

 ב

 חדירפ ןאמכואב

 תביר ןאמכואב

 קחצי ןאמכואב

 הרש ןאמכאב

 דוד למיוב

 סיומ למיוב

 תשטמ למיוב

 תדליו הרובד למיוב

 דוד םי'הכוב

 אראלק םייחכוב

 לבייפ רעטלאהכוב

 לחר רעטלאהכוב

 תמירפ רעטלאהכוב

 לטיג רעטלאהכוב

 לרעפ רעטלאהכוב

 עיצבַאב רעטלאהכוב

 תשמ רעטלאהכוב

 רעטלאהכוב םיחאה

 תתפסנ החפשמה לכ

 (סקאל) ארָאד רעטלאהכוב

 לאונמע דלאווכוב

 תיתב-הרש דלאווכוב

 (קינרָאבְקיל)

 הדיופ רענכוב

 ףטוי רענכוב

 ןתנ רענכוב

 אלעטס רענכוב

 אדלַאפ רענכוב

 שריה דלֶאגנוב

 דוד דלָאגנוב

 ריאמ דלָאגנוב

 אקלעט דלָאגנוב

 ףלַאוו ועטיב ר''ד

 ו
 הו
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 תאל-אטיא ןטרָאב

 אטרעב ןטרַאב

 אנימ ןטרַאב

 טקאמ ןטרַאב

 (רעלבערג) אלאס ןטרַאב

 עינומ ןטרַאב

 קעלאס ןטרָאב

 םייח ןטרָאב

 ןַאעל ןטרַאב

 (רעגייצ) איניג ןטרַאב

 ר''גמ ,םירפא ןטרָאב

 ראזאל-ךינעה ןטרָאב

 אטרעב ןטרַאב

 (גרעבנירג תיבמ)

 איצלאמ ןטרַאב

 'פשמו (לדניפש) לטע ןטרַאב

 אקלע ןטרָאב

 'פשמו (רעמורג) יטעי ןטרָאב

 (החפשמו) לרעפ ןטרַאב

 לדנעמ רעביב

 (ןמרפוק) אמורפ רעביב

 םהידליו

 טוילוי רעגיב ר''ד

 קירנעה רעביב ר''ד

 .מ .* רעביב ר''ד

 ןמלז ןאמטיב

 לועב ןאמטיב

 בייל ןאמטיב

 והילדג רעטיב

 םיומ רעטיב

 ףסוי רעטיב

 הרובד רעטיב

 םלושמ רעטיב

 (!הילדג ןב) עשוהי רעטיב

 שריה-יבצ רעטיב

 (רעגעה) הינוט רעטיב

 הנח רעטיב

 (יבצ"ןב) עשוהי רעטיב

 (יבצ"וב) והילדג רעטיב

 בקעי רעטיב

 (רגנימרפ) הזיג רעטיב

 ןתנ רעטיב

 (בקעי"ןב) והילדג רעטיב

 אקלאט רעטיב

 הימולוק רפס

 תשמ רעטיב

 (טכעה) המורפ רעטיב

 אלעה רעטיב

 יולה--ילתפנ קחצי ףָאדייב

 ההלב ףָאדייב

 יולה-הירא ףָאדייב

 הזור ףַאדייב

 יולה ןתנ ר''ד ףַאדייב

 ותחפשמו ריאמ רזייב

 אקלעש רעדניב

 םיובנריב

 סיובנריב

 םיובנריב

 םיובנריב

 םיובנריב

 םיובנריב

 םיובנריב

 םיובנריב

 םיובנריב

 השמ

 תקבר

 הנח

 קיזייא קחצי

 קחצי

 הכלמ

 עביוט

 ןמחנ

 היסח

 עבש רעכעלב

 אלעה רעכעלב

 לארשי רעכעלב

 יכדומ קנאב

 תאל קנאב

 ףטוי קנאב

 הדלוג קנאב

 םהרבא קנאב

 הלפ קנאב

 לדנמ קנאב

 הכלמ רעווארב

 השמ רעוואוב

 ותשא ,(באז ןב) גילעז רעווארב

 סהידלי) תעבראו

 לאומש רעסאוונורב

 (ןפלאד) היח רעסאוונווב

 אטרעב רעסאוונווב

 אניגער רעטאוונורב

 אינָארב רעסאוונורב

 (בוארטנייוו)עיצנייש רעכעב

 ןושמש לאב

 אליג לאב

 המלש לאב

 תרופצ ךןַאלב

 (בוטולבזמ) בייל ךֶאלב

 (ורדפ) לחר ךןאלב

 חספ (ןייטשנלאוו) דנייפרעטעלב

 םירמ דנייפרעטעלב

 יטעי דנייפרעטעלב

 םייח דנייפרעטעלב

 םיופא דנייפועטעלב

 (שיוק) היח דנייפרעטעלב

 טרעברַאנ דנייפרעטעלב

 לואש דנייפרעטעלב

 אניבאס ץילב

 יבצ רעצילב

 עגייפ רעצילב

 עושוהי רעצילב

 ףסוי רעצילב

 שובייפ רעצילב

 ותחפשמו ןושרג רעכעלב

 םייח רעכעלב

 (טַאר) הנח רעכעלב

 דוד רעכעלב

 ינאס רעכעלב

 ןאמרעה רעטאוונווב

 אטסוג רעטאווגורב

 לשיפ רעסאוונורב

 ילאס רעטאוונורב

 סקאמ רעטאוונורב

 יסענ רענעוב

 יטנעי רענעוב

 ָאיצדנומ רענערב

 (דלָאגנָאב) הרש ךורב

 תמלש ךורב

 רעלטערב

 רעלטערב

 רעלטערב

 רעלטערב

 רעלטערב

 רעלטערב

 רלעטערב

 רעלטערב

 רעלטערב

 רעלטערב

 רעלטערב

 רעלטערב

 רעלטערב

 רעלטערב

 רעלטערב

 רעלטערב

 והילדג-היבוט

 יצאל

 קחצ*

 תידוהי

 הכלמ הנח

 לאלצב

 ילתפנ

 הדוהי

 (רעלמאר) אקטע

 אלענ

 איסוז ריאמ

 אטנעי

 לאירזע

 באז קחצי

 (ףיש) אלעדא

 ןושמש



 המלש רעלטערב

 אליצ רעלטערב

 םהרבא רעלטערב

 םירפא רעלטערב

 ןמחנ רעלטערב

 לחר רעלטערב

 איצנאד רעלטערב

 הרוד רעלטערב

 ינעב רעלטערב

 ןישיר רעלטערב

 יליל רעלטערב

 יטיר רעלטערב

 יצבאב רעלטערב

 עקייש רעלטערב

 הניד רעלטערב

 סהרבא רעכערב

 (למיוב) חקבר רעכערב

 לדנמ רעכערב

 תהלב רעכערב

 אינַאט רעכערב

 ָאינומ רעכערב

 םהרבא רעכערב

 (ותחפשמו) פוראק-ןאואב

 אדירפ סעדנארוב

 הטאלז סטעדנארב

 ןויצ-ךןב טעדנארב

 תרש טעדנארב

 דוד רעכעב ר''ד

 ףסוי טיוהנועב

 רתסא טיוהנועב

 לדנמ טיוהנועב

 (הק'זור) הנשוש טיוהנרעב

 רענכייצ-טיוהנרעב

 ריאמ לארשי

 הליצ טיוהנועב

 סייח רענכייצ-טיוהנרעב

 רתלא טיוהנועב

 הדייז טיוהנרעב

 לדנמ טיוהנועב

 תמורפ טיוהנרעב

 אקנימ טיוהנרעב

 ינאפ טיוהנרעב

 קילואש טיוהנרעב

 ףסוי טיוהנרעב

 טיוהנרעב .ב ר''ד

 הימולוק רפס

 תשמ ןייטשנרעב

 אזָאר ןייטשנרעב

 הנח ןייטשנרעב

 תחמש ןייטשנרעב

 לטע ןייטשנרעב

 ג

 'פשמו דוד קיגוג

 'פשמו לפָאק קיגוג

 'פשמו םייח (סקיגוג

 (רעטעפלאס) לטע ןאמטוג

 ואקסַא דירפטָאג ר''ד

 (ןירג) אלוי דלַאג

 בייל ןאמדלַאג

 אדליח ןאמדלַאג

 יצייח ןאמדלַאג

 תשמ דלעפדלַאג

 תרש"עטנעי דלעפדלַאג

 (קעמוז) ןאמלאז דלעפדלָאג

 ויזיא ןייטשדלַאג

 בקעי ןייטשדלַָאג

 (שריה) הליצ ןייטשדלָאג

 לקעי ןייטשדלָאג

 לטע ןייטשדלָאג

 השמ ןייטשדלָאג

 לשיפ ןייטשדלַאג

 יטעי ןייטשדלַאג

 סירָאמ דלעפטָארג

 אניוולאמ דלעפסַארג

 (ןייטשרעייפ)

 עשוהי-םייח ןירג

 עגייפ ןירג

 (החפשמ) ףיירג

 רזוע בואלנטראג

 תהלב בואלנטראג

 לואש-השמ בואלנטראג

 הנח בואלנטראג

 לטומ בואלנטראג

 המלש בואלנטראג

 ריאמ טראבלעג ר''ד

 אננא טראבלעג

 (דנומ) אילימע טראבלעג

 תדוהי רעזאלג

 (גינָאה) אקביל רעזאלג

 בקעי רעזאלג

 קחצי רעזאלג

 תנח רעזאלג

 רפ רעזאלג

 תשמ רעזאלג

 תירא רעזאלג

 אקלע רעזאלג

 לחר רעזאלג

 ריאמ רענארג

 אקטע רענארג

 תרש רעלבערג

 (רעבעהרוא) אטרעב רעלבערג

 (לדנק) אזָאר רעלבערג

 לאכימ-לאיחי רעלבערג

 אזַאר רעלבערג

 אנימ רעלבערג

 לאירבג רעלבערג

 (לאנק) לדנייש רעלבערג

 םידליהו

 יתור רעלבערג

 ותילא רעגנידערג

 לדנייש רעגנידערג

 (רענטנאל תב)

 אראלק רעגנידערג

 (רענטנאל ,א תב)

 ינומ רעגנידערג

 (רענטנאל .א ןב)

 ץקחצי רעמָארג

 רתסא רעמַארג

 לדנייש רעמַארג

 תניד רעמַארג

 אלעש רעמָארג

 אינַָארב רעמַארג

 דוד רעמַארג

 הרובד רעמַארג

 השמ רעמַארג

 לדנמ"סחנמ גרעוונורג

 סטָארג רי'ד

 תשמ ךאבסָארג

 םירמ ךאבסטָארג

 שרעה ץאבטַארג

 בקעי ךאבסָארג

 לאכימ ךאבטָארג

 לטיג ןאבטַארג

 תשמ רענטרעג

 לחר רענטרעג
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 נקש ו כרכב רו ו

 ה שווה אש הר רש א שעלה ירא תהא הוב ביבורני היא ה חבש אים רמה ה המ נא ד םהונהשה יב בבל הק רה הנה ה והא סאו ניתנה מ סייל תלו שוהם רטט הישר ווקס טעה הירש יריב רכים ונ שעור ה אבה כאב סה תת
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 באז רענטרעג

 ר'אמ ןירג

 לזייר ןירג

 ןמלק ןירג

 עשוהי םסייח ןירג

 עגייפ ןירג

 דוד גרעבנירג

 אינעה גרעבנירג

 אלייק גרעבנירג

 קחצי גרעבנירג

 הנחה גרעבנירג

 :ןורחא גרעבנירג

 אמורפ רעבאהנטסרעג

 (ץנארקנזַאר)

 ןועמש רעבאהנטסרעג

 לחר רעבאהנטסרעג

 (עיצלייב) תהלב רעבאהנטסרעג

 אינָארב רעבאהנעטסרעג

 .ד

 לאומש דוד

 הינה דוד

 תמלש דוד

 היה דוד

 (השמ) טעזַאמ שטיִאד

 הקבו שסטיָאיז

 טרעברַאנ שטיָאד

 טקאמ שטיָאד

 לאונמע שטיִאד

 (שטיווַָאקשרעה) שטיִאד

 איפָאז

 (שטיווָאקשרעה) שטיָאד

 אטַאלראש

 (שטיווַאקשרעה) שטיָאיז

 רראוודע

 (שטיווָאקשרעה) שטיָאד

 תניגער

 עטנ"עשי\ ןרָאד

 אדירפ ןרָאד

 השמ ןרָאד

 עטנ ןוָאד

 עשוהי ןאמפרַאד

 אדיופ ןאמפרַאד

 אוָאְרה ןאמפרָאד

 לרעפ ןאמפרַמד

 הימולוק רפס

 עגייפ רעניד

 עולעז רעניד

 (רעוייל) רזעילא רעניד

 לטַאמ רענידז

 המלש רעניד

 יצבאב רעקיד

 סהרבא רעקיד

 לאנגתנ ןופלד

 אנימ ןופלד

 תרש ןופלד

 האל ןופלד

 (אראלק) היח ןופלד

 היתב ןופלד

 היח ןופלד

 אטרעב ןופלד

 הקבר ןופלד

 עשוהי רעמירד

 הנה רעמירד

 תרובד רעמירד

 לארשי רענזערד

 (ךאברָא תיבמ) לטע רענוערד

 וואנטשוארמ

 .פשמו הנוי רענוערד

 תשא) הרש רענוערד

 (ןאמגרעב ר''ד

 יצנעה רענזערד

 ןרהא רענטערד

 הסדה רענסערד

 (לאירבג תב) לוייר רענטערד

 לאירבג רענטערד

 (לאכימ ןב) רשא רענטערד

 (השמ תב) לזייר רענטערד

 עגייפ רענסערד

 (רשא ןב) לאכימ רענטערד

 (לאכימ ןב) תשמ רענסערד

 הכלמ רענטערד

 איזוב רענסערד

 (חשמ ןב) לאכימ רענסערד

 (לאכימ ןב) שריה רענסערד

 האל רענסערד

 (שריה ןב) לאכימ רענסערד

 הרופיצ רענטערד

 ((לאכ'מ ןב) לרוב רענסערד

 הוש רענסערד

 (לרעב ןב) לאכימ רענטערד

 יה

 לאומש לעבעה

 לבאב לעבעה

 לידנייש לעבעה

 ןאמרעה טכיבאה

 (ןייטשרעייפ) אלעדא טכיבאה

 אינָאד טכיגאה

 דוד-ןב יבצ ןאמרעבאה

 יכדומ רעבאה

 לחו וגאה

 בייל רעבאה

 לאושי רעבאה

 שריה רעבאה

 לאכימ רעבאה

 לאכימ רעמאה

 לצועה רעמאה
 אבא רעמאה

 אדירפ רעמאה

 דוד רעמאה רייד

 'פשמו ןימינב רעמאה

 איסוזו רעגעה

 תנשוש רעגעה

 תסדה רעגעה

 'פשמו לשיפ רעגעה

 קחצי רעקאה

 לטיג רעקאה

 ליטע רעקאה

 יאתבש רעקאה

 עביוט רעקאה

 שריה רעקאה

 איזור רעקאה

 דליו ,ילאמ רעקאה

 תשמ ועקאה

 לדנייש רעקאה

 עיציא ועקאה

 רזעילא רעקאה

 לחר ועקאה

 יטָאל רעקאה

 עגייפ רעקאה

 יטעב רעקאה

 אלעה רעקאה

 דוד ועקאה

 עגייפ רעקאה

 עיזדנומ רעקאה

 לאומש רעגעה

 (ןייטשנרַאח)



 לדנייש רעגעה

 בייל-לארשי רעגעה

 עלעבאב רעגעה

 (לאכימ 'רב) בד-ןמלק רעגעה

 היח-עטנעי רעגעה

 קיזייא-ףסוי רעגעה

 (ןועטשקילג) עלייק רעגעה

 ריאמ רעגעה

 אקטע רעגעה

 ןטינ רעגעה

 (רעצעזרעטסָא) עגייפ רעגעה

 תידוהי רעגעה

 (קחצי) יציא רעגעה

 הרש רעגעה

 ריאמ רעגעה

 .תנטקה םתבו) הלה רעגעה

 (דעגאי תיבמ)

 (9יל'פ ןב) רדנסכלא שידָאה

 דוד שידָאה

 לוייר-עדניה שידָאה

 אנימ שידָאה

 אילמע שידָאה

 אקטע שידָאה

 אינאפ שידָאה

 אינָאס רעקענשטוה

 הרופצ רעקענשטוה

 קחצי רעקענשטוה

 ףלַאוו ןאמזיוה ר''ד

 היח ןאמזיוה 'וגמ

 (ףפאצנענעט) יצנאמ ןאמויוה

 בד טכענקזיוה

 הוש טכענקויוה

 ןמחנ טכענקזיוה

 עלייק טכענקזיוה

 לאומש טכענקזיוה

 (רעגעה) המולב טכענקזיוה

 ףלַאוו טכענקזיוה

 (רעגנאל) (---) טכענקזיוה

 (ולמר) עמולב רדלאה

 אינָאטנא טעללוה

 אנילואפ טעללוה

 תיוא טרעדנוה

 לטע טרעדנוה

 יבצ טרעדנוה

 אואלק טרעדנוה

 הימולוק הפס

 איצנַאט טרעדנוה

 תמלש טרעדנוה

 ָאיייא טרעדנוה

 יבצ-ןאמרעה גינַאה

 תיח גינָאה

 תנח גינָאה

 (ןיטשרוב) טחנפ גינָאה

 הבב ןאמפַאה

 תוש ןאמפַאה

 עיציג ןאמפָאח

 איסונ ןאמפַאה

 ןסינ ןאמפָאה

 קחצי ןאמפַאה

 רודגיבא ןמפָאה

 הנח ןאמפַאה

 (טכעה) טחנפ רעפַאה

 דוד יבָארַאה

 האל יבָאוָאה

 (ןרעטש) אדירפ ץיווָארָאה

 תנירב ץיבָאוָאה

 עגייפ ץיבָארַאה

 רתלא יבָארַאה

 סוחנ ץיבָאוָאה

 סהידליו הרובד ץיבָארֶאה

 יכדרמ יבָארָאה

 אקנאיב ץיבָאוָאה

 לומש יּבָארֶאה

 ילאמ יּבָארֶאה

 אזָאְו ץיבָאוָאה

 (ָאינוב) ךורב ץיבָארַאה

 רתסא יבָארֶאה

 ריאמ יבָארֶָאה

 השמ ץיבָארָאה

 ילס יבָארָאה

 איבליס יבָארֶאה

 אקשונ יבָארָאה

 (לאומש תשא) הקבר ץיבָארַאה

 (לאומש תב) יפעפ ץיבָארַאה

 (לאומש ןב) קחצי ץיבָארַאה

 (החפשמ םע) ינאמ יבָארָאה

 לזייו ץיבָארָאה

 לדנמ יבָארֶאה

 היצרוא ץיבָארֶאה

 עיסַאס ץיבָאוַאה

 (סואבלגיצ) עבירפ ךיירנגרַאח
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 לצועה ןוַאקלזאה

 תרש ןוַאקלזאה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעזליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 לארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעזליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליח

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארגעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 טארנעוליה

 ט ארנעוליה

 טארנעוליה

 לאירזע

 (ןייטשנעולעפ)

 תאל הקבר

 לארטי

 הקבר

 ןימינב

 (ןבתכ) אטרעב

 תרש

 רתסא

 לדנוז ריאמ

 האל

 דוד

 אטסטוג

 תלט

 ותחפשמו רדנס

 ןימינב"רודגיבא

 הינה

 (לארשי ןב) גילעז

 אילוי

 ןאמרעה

 (רעלמאז) אקלע

 גילעז

 (ןאמרעה ןב)

 בקעי

 תידוהי

 ןרהא

 תכרב

 תוש

 עלייב

 דוד

 רדנס

 בייל

 תשמ

 עינעה

 ותחפשמו לאומש

 ותחפשמו ףסוי

 אינאט

 'פטמו שירעב

 (תחשמ תשא) יטעי רעלביה

 (תשמ ןב) לאפר רעלביה

 לאפר רעלביה

 לדנימ רעלביה

 דוד רעלביה
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 לחר רעלביה

 תרובד רעלביה

 (רעגרעביינש) אדירפ ןאמענייה

 םייח ןאמייה

 (גרעוונורג) לחר ןאמייה

 סהידליו

 ךויב םָאויה

 (רענזייא) אזַאר סָאריה

 הדירפ םָאויה

 (לשיפ) ןמלק םָאריה

 יטעי טָאריה

 עינומ טָאריה

 פיליפ םאריה

 הקטא סָאריה

 ןאילימיטקמ םָאריה

 אבא יקטבעשאויה

 (רענזואמ) לחר יקסבעשאריה

 לבנייז יקסבעשאריה

 בייל שריה

 (רלה) הרופיצ שויה

 אואלק שרויה

 קחצי השמ שריה

 סייח שריה

 אינָארב טריה

 תקבר שרויה

 לדנמ השמ שריה

 ףסוי שריה

 ללה קחצי שרויה

 תאל שריה

 ןועמש שריה

 (רעגניטע) הליצ שריח

 (ןועמש ןב) בד סחהנמ שרויה

 אדירפ שריה

 ללה"המלש שריה

 (רעיאפ) הלב שריה

 אלאמ שריח

 (המלש ןב) בד םהנמ שריה

 יראה שרה שריה

 "לה לאומש שרויה

 (רעמירד) (אלרעפ) יפעפ שריה

 תהמלש טכעה

 (ועטיב) איסיו טפכעה

 לאומש טכעה

 (שינייר) היפוט טכעה

 (סולבלגניר) אקטעב טכעה

 הימולוק רפס

 אכלימ טכעה

 ותחפשמו תשמ טכעה

 'פשמו לפוק טכעה

 (בונלבאימ) סחנפ טכעה

 (בי'יל לאכימ ןב)

 אטרעב טכעה

 (בייל לאכימ תב) הנח טכעה

 (סחנפ ןב) ךונח טכעה

 (לסיש) ינעה טכעה

 (ךונח ןב) סחנפ טכעה

 לרעפ טכעה

 לאכימ טכעה

 לזנאוב טכעה

 (בקעי ןב) בקעי טכעה

 (לימאק) לידנייש טכעה

 תל'הרש טכעה

 (לגופ) עלרעפ טכעה

 ת'לחו טכעה

 (לטוי) טחנפ טכעה

 (ןאמטואל) איצנַאט טכעה

 בייל גועבלאה

 סירמ גרעבלאה

 יווא םעלאה

 (רעגאט) תוש סעלאה

 ילוט ןירעפלאה

 (רעקאה) האל ןירעפלאה

 אי'זזערפ ןיועפלאה

 ןאיראמ ןירעפלאה

 קחצי רעלעה ר''ד

 רזעילא רעלעה

 לטע רעלעה

 לחו רעלעה

 תשמ רעלעה

 רזעילא ןב המלש רעלעה

 (שריה) הרופיצ רעלעה

 גילעו רעלעה

 (רענייוו) אטוי רעלעה

 הבוט רעלעה

 עטנעי רעלעה

 (ריאמ) המלש רעלעה

 ריאמ"סוהנ ןב ףסוי רעלעה

 (ףסוי תב) הנח רעלעה

 (ףסוי ןב) המלש רעלעה

 אביל רעלעה

 הנח רעלעה

 שירעב רעלעה

 תבוט רעלעה

 המלש רעלעה

 אדירפ רעלעה

 אלאס רעלעה

 יבצ רעלעה

 לחר רעלעה

 לאכימ רעלעה

 תידלי תשולשו עלייב רעלעה

 לדנמ רעלעה

 דליו הרש רעלעה

 ריאמ רעלעה

 לבייפ אגרש גינעה

 היח גינעה

 תיתב גינעה

 דוד גועבסגינעה

 אצנירפש גרעבסגינעה

 לעצרעה גועבטגינעה

 תימחנ גרעבטגינעה

 לבייפ גרעבסגינעה

 לרעמש גרעבסגינעה

 סםייח גרעבסגינעה

 עלייק גרעבסגינעה

 רנבא לעטעה ר''ד

 רתסא לעסעה

 דואנועב ךויג לעסעה

 ןאמטואה 'פשמ

 (םתב) הוח ןאמטואה

 (סנב) ןאמטואה

 רתלא טענועה

 תנח טענועה

 אטיי סענועה

 לרעפ סענרעה

 םהרבא סענועה

 הרובד טענועה

 לחר סענועה

 יבצ ץועה

 לחור ץועה

 לאכימ ץועה

 םידלי חשולשו עלייב ץרעה

 לדנעמ ץועה

 דליו הרש ץועה

 'פשמו ריאמ ועה

 ותחפשמו ןעצואה

 םייח ץיבאשרעה



 (הטראומ) אראלק ץיבאשרעה
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 יפעפ רעלאוו

 (ןאמרעפפוק תיבל)

 ) אלע רעלאוו

 תויחא ( | עלייב רעלאוו

 ( | אדיא רעלאוו

 ותחפשמו לאומש רענגאוו

 בקעי רעזייוו

 (ןרוה) לטיג רעבעוו

 לארשי רעבעוו

 הנח רעבעוו

 ףלַאוו רעבעוו

 ךויב לעזיוו

 (ורקה) לחר לעזיוו

 קחצי גרעבלעזיוו

 אצאר גרעבלעויוו

 הרש גרעבלעויוו

 ינאפ גרעבלעויוו

 (םולש) בקעי גרעבלעויוו

 הינָארב גרעבלעויוו

 סקאמ גרעבלעויוו

 (סולש) הדוהי גרעבלעזיוו

 אבול גרעבלעזיוו

 אטוג גרעבלעויוו

 אקיאמ גרעבלעזיוו

 בקעי רעצינשויוו

 אואלק רעצינשויוו

 (רעלגיצ) אּזַאר רצינשזיוו

 אמורפ רעצינשויוו

 לחר רעצינשויוו

 בקעי ןאמטיוו

 ףסוי ןאמטיוו

 ינייש ןאמטיוו

 ןויצ-ןב ןאמטיוו

 ןמחנ רעוייוו

 הכלמ רעוייוו

 ןרהא ץייוו

 האל ץוייוו

 הנח ץייוו

 עינומ ץייוו

 והיעשי ףליו

 אטנעי ףליו

 עבואט ףליו

 הימולוק רפס

 עזָאר ףליו

 (טסואפ) אטרעב ףליו

 אנינאי ףליו

 גרעבנייו 'פשמ

 רתסא ןטראגנייוו

 ותחפשמו השמ ןטראגנייוו

 בד ןטראגנייוו

 הרש ןטראגנייוו

 עיזדנומ ןטראגנייוו

 איפַָאס רעוודניוו

 ןגיוא רעוודניוו

 סקעלא רעוודניוו

 הרובד רעווניוו

 לארשי רעוודניוו

 לאקזחי רעוודניוו

 סירפא רעוודניוו

 בקעי רעבעהנייוו

 לעי ילא רעבעהנייוו

 םלושמ רעבעהנייוו

 השמ רעבעהנייּוו

 תכוב בוארטנייו

 ןימינב רעטכעוו

 רתסא רעטכעוו

 תקבר רעטכעוו

 םהרבא רעטכעוו

 ףסוי רעטכעוו

 לטיג רעטכעוו

 לדנעמ רעטכעוו

 ריאמ-לרב רעטכעוו

 הרש רעטכעוו

 עגוה היח רעטכעוו

 שריה רענליוו

 (לקנערפ) אקנאלב רענליוו

 אדליטאמ רענליוו

 ותשאו השמ רענליוו

 ילאטיג רענליוו

 ותחפשמו ילתפנ רענליוו

 רזעילא רענייוו

 הרש רענייוו

 (רזעילא ןב) ףלוגניא רענייוו

 יתור רענייוו

 ףסוי רענייוו

 ינא רענייוו

 הרש רענייוו

 ףסוי ןב ףלוגניא רענייוו
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 ףסוי תב יתור רענייוו

 תמלש רענייוו

 אפיצ רענייוו

 ילאמיס רענייוו

 המלש רענייוו

 (שיוק) רתסא רענייוו

 קחצי רענייוו

 (עלייב) ההלב רענייוו

 בייל רענייוו

 (עלייב) ההלב רענייוו

 האל רענייוו

 אזַאר רענייוו

 הלוי-אלע סאלגסייוו

 איסונאד סאלגסייוו

 ןושמש ןאמסייוו

 םתחפשמו לטע ןאמטייוו

 תשמ רעטכעוו

 אמולב רעטכעוו

 לריצ רעטכעוו

 בייל רעטכעוו

 אדירפ ןאמדלאוו

 ריאמ רעלַאו

 ןויצ-ןב רעצלעוו

 אקנאפ רעצלעוו

 עקייש ןייטשרעלאו

 השמ ןייטשרעלאו

 לארשי רעצלעוו

 רעגניז תשא) יסאס רעצלעוו

 (םידליהו

 אינאמ רעצלעוו

 אלעדא רעצלעוו

 טחנפ רעצלעוו

 הרואל רעצלעוו

 אזירד רעצלעוו

 אי'זדנא רעצלעוו

 שרעה ססקַאוו

 (רענייוו) הרובד סקאוו

 היח סקאוו

 םייח סקאוו

 ףטוי טקאוו

 (גרעוונורג) הזיל סקאוו

 .ז

 ףסוי רעגאז

 (ןירג) רתסא רעגאז
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 לאושי רעגאו

 בז רעגאז

 תשמ דניורפרעמאז

 יצומ דניורפרעמאז

 עשוהי דניורפרעמאז

 יטעי דניורפרעמאז

 יזאר דניורפרעמאז

 ןועמש רעגואז

 לחרו רעגואז

 ילאט רעגואז

 (לדניפש) אואלק ןאמדייז
 רדנסכלא ןאמדייז

 (רגניטא) תנימ ןאמדייז

 תיה ןאמדייז

 תשמ ןאמדייז

 יכדומ ןאמדייז

 רעגניז רייד

 (רללה) הניגר ןאמדייז

 (ןימינב ןב) קיציא רעגניז

 תידוהי רעגניז

 לטע רעגניז

 יפעפ רעגניז

 (רזעילא) רעזייל רעגניז

 לחר רעגניז

 תנח רעגניז

 אקלע רעגניז

 עיסעפ רעגניז

 תמלש רעגניז

 (ותחפשמו) רעסיא דניקסיז

 (בוקב לפנ) דוד דניקסיז

 .ט

 ריאמ בואט

 (ןייטשנרא) תוח בואט

 לדנמ בואט

 התנה בואט

 םייח בואט

 לדנייש בואט

 (לעצ) אזַאר בואט

 תרשו ןמלז תב לחר רעגאט

 הרשו ןמלז תב הנח רעגאט

 והיעשי ןרהא רעגאט

 טחנפ רעקַאט

 לחר רעקַאט

 אניגער רעקַאט

 הימולוק רופס

 סהובא רעקַאט

 ינאט רעקַאט

 הנח רעקַאט

 (רעזייל) רזעילא רעקַאט

 תרפש היח ןאמרוט

 תשביל ןאמרוט

 יכדרמ ןאמרוט

 אדזלַאג ןאמרוט

 אקטע ןאמרוט

 אינַאט ןאמרוט

 איסא ןאמרוט

 ןותא סיובלעטייט

 תיח םיובלעטייט

 םיי'ו סיובלעטייט

 (רעיירפ) אקלאס סיובלעטייט

 (רענזואמ) אטסוג סיובלעטייט

 יפעפ םיובלעטייט

 איניג םיובלעטייט

 היח גייט

 תשמ רעפייט

 יטעי רעכייט

 בקעי רעכייט

 דליו (ועטכעש) יצנאמ רעכייט

 הדליו (דלעפנייש) יטעב רעכייט

 לשיפ רעפייט

 ותחפשמו בייל עשוהי רעכייט

 ותחפשמו ךורב רעכייט

 דנומגיז רעכייט רי'ד

 אינומ לדניט

 (ןאמרעפוק) הקבו לדניט

 סתדליו

 בייל לדניט

 תיטאס לדניט

 995 לדניט

 תרש לדניט

 ותחפשמו ןתנ לדניט

 ותחפשמו ןועמש לדניט

 ותחפשמו השמ רוט

 לקסה רעלשיט

 קאויא רעלשיט

 בקעי רעלשיט

 לצועה רעלשיט

 עשבע רעלשיט

 ןושרג רעלשיט

 לאומש רעלשיט

 (ט) אימ סיובנענאט

 סחנמ ףפאצנענאט

 תידוהי ףפאצנענאט

 (רעצלעמ) לחר ףפאצנענאט

 (|אמזיוה) אינאמ ףפאצנענאט

 (סחנמ ןב) ףסוי ףפאצנענאט

 ןסיגנ ףפאצנענאט

 ןתנ לבייפ ףפאצנענאט

 (הדוה'-ןב) ףסוי ףפאצנענאט

 יקמוש ףפאצנענאט

 קחצי ףפאצנענאט

 סירפא ףפאצנענאט

 תדוהי ?יוהנענעט

 אטרעב ויוהנענעט

 רעפעט רייד

 ותחפשמו םירפא רעפעט

 תשמ רעפעט

 התחפשמו הטוי רעפעט

 לפאק רעפעט

 היח רעפעט

 תמלש רעפעט

 הקבר רעפעט

 חנה רעפעט

 ףסוי רעפעט

 וחילא רעפעט

 ףלָאוו רענטארט

 ףסוי רענטארוט

 גרעבנטכרט ר''ד

 לרעפ ןאמרוי

 ותחפשמ ינב לכו סייה ץבעי

 .כ

 תקבו ןהכ

 אצול ןהכ

 רתלא ןהכ

 אמיס ןהכ

 רתסא אנהכ ר''ד

 ךונה רעטלאהכוב אנהכ

 אינעה רעטלאהכוב אנהכ

 לשיפ םירפא ןבתכ

 רתסא ןבתכ

 ותחפשמו יכדרמ ןבתכ

 םיומ ןבתכ



 סולש ןבתכ

 תתחפשמו עיטע ןבתכ

 ותחפשמו סהרבא ןבתכ

 'פשמו ריאמ ןבתכ

 תמלש ןבתכ

 תתחפשמו לעזנעה ןבתכ

 תחפשמו עינומ ןבתכ

 ריאמ ןבתכ

 (ןאמדנאל) איטאט ןבתכ

 יל

 (ןבתכ) אנסא סעבאל

 (טכעה) איצנָאט ןאמטואל

 וקנוי ןאמטואל

 אינוב ןאמטואל

 'פשמו ןיול רייד

 'פשמו בקעי ןמפיול

 ןושרג דנייפרעדעל ר''ד

 ףטוי דנייפרעדעל

 (ועקלאפ) הביוט דנייפרעדעל

 איזור דנייפרעדעל

 איזדליס דנייפרעדעל

 (ףיירג) הקבר דנייפרעדעל

 (הנב) ןושמש דנייפרעדעל

 תמלש רעביול 'פשמ

 \רפ טסקול

 לטרעג טסקול

 ףסוי סולש שטיוואבייל

 אלקיו שטיווַאבייל

 הנח שטיווַאבייל

 סייח שטיווַאבייל

 תרש שטיווַאבייל

 תשמ שטיווַאבייל

 (ףסוי םולש ןב)

 רזעילא שטיווָאבייל

 לטיג שטיווָאבייל

 תקבו שטיווַאבייל

 בד סוחנ שטיווָאבייל

 לחר שטיווַאבייל

 תקברו שטיוואבייל

 רתטא שטיווָאבייל

 המולב שטיווַאבייל

 אינעה שטיווָאבייל

 (בד םוחנ) השמ שטיווַאבייל

 ותחפשמו ןאמרעה 1ךןילביל

 הימולוק רפס

 לפאק רעטסביל ד''וע ר''ד

 (םואבסונ) האל רעטסביל

 רתסא רעטטביל

 דוד רעטסביל

 םייה רעביל

 לטיג רעביל

 רתלא רעואטיל

 הנימ רעואטיל

 ןואיל רעואטיל

 דראנועב רעואטיל

 תמלש רעואטיל

 (ראבגנאג) לטיג רעואטיל

 דוו ןטכיל

 תידוה' ןטכיל

 קחצי ןטכיל

 יכדרמ ריאמ ןטכיל

 לאכימ ןטכיל

 תקבו ןטכיל

 הינארב ןטכיל

 יכדרמ-השמ ןייטשנעטכיל

 םהרבא קחצי רואדניל

 (רעכעב) אמילב רואדניל

 תיתב רואדניל

 עק'הרש רואדניל

 לארשי םייח רואדניל

 והילא רעואדניל

 ףסוי טעשפיל

 לטיג טעשפיל

 (דוד תשא) עדלָאג קינרָאווקיל

 לאוי"ויאמ סקינרַאווקיל

 ימעט קינרַאווקיל

 תיוא קינרָאווקיל

 אזַאר קינרַאווקיל

 לצרעה קינרָאווקיל

 תשמ"ףסוי קינרָאווקיל

 םירפא רואנעגנאל

 תרופצ רואנעגנאל

 סיי'ה רואנעגנאל

 תקבר רואנעגנאל

 רזעילא רואנעגנאל

 לטע רואנעגנאל

 ףסוי רואנעגנאל

 יבצ רואנעגנאל

 קיזייא רואנעגנאל

 לוייר רואנעגנאל
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 יטעי רואנעגנאל

 שריה רעגנאל

 עדנַאל ר''ד

 תחפשמהו (רעלמאר) ואדנאל

 טחנמ ואדנאל

 סהידליו תרוד-הרובד ואדנאל

 שריה ןאמדנאל

 אמולב ןאמדנאל

 אלאט ןאמדנאל

 םיומ ןאמדנאל

 ילתפנ ןאמדנאל

 תנח ןאמדנאל

 (ועלמאר) עיצמעט ןאמדנאל

 (רעפייל) לחר ןאמדנאל

 (אלעב) ההלב ןאמדנאל

 ףטוי ןאמדנאל

 (זארלעטקא) אינאפ ןאמדנאל

 לדנמ ןאמדנאל

 לרעב רענטנאל

 האל רענטנאל

 ףלאוו רענטנאל

 אניגער רענטנאל

 םהרבא רענטנאל

 (ןייטשטור) אינארפ רענטנאל

 ןואיל רענטנאל

 לרב רענישטנאל

 (ןמרה) עדלעז רענישטנאל

 שריה רענישטנאל ר''ד

 קיזייא םייח סקאל

 (םסוש) אניגעו סקאל

 ףלָאוו סקאל

 שריה סקאל

 לועב סקאל

 לאומש סקאל

 םלושמ טקאל

 (להאוו) יטעי טקאל

 עק'מייח טקאל

 ףסוי טקאל

 אטרעב סטקאל

 ןָאעל טקאל

 תידוהי סקאל

 םהרבא טקאל

 קואמ טקאל ר''ד

 בייל סייח שיראל

 (צץיבורוה) אטיי שיראל

 וה ו ו 77
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 שיראל

 שיראל

 שיראל

 שיראל

 רערעל

 רערעל

 רערעל

 פארטי

 השמ

 אבא

 לחר רתסא

 לדנמ

 עשוהי

 אדניה

 הימולוק רפס

 האל קישטנומ

 קיזייא קישטנומ

 קישטנומ

 קישטנומ

 קישטנומ

 קישטנומ

 קישטנומ

 קחצי

 יכדרמ

 והילדג

 אטרעב

 ןואיל

 לדנמ םחנמ רערעל

 עגייפ רערעל

 ףלאוו רערעל

 הרש רערעל

 הנח רערעל

 ןועמש רערעל

 םירפא רערעל

 איצנימ רערעל

 אמיס רערעל

 תהמלש רערעל

 איסיו רעועל

 דוד רערעל

 ןועמש רערעל

 (רעדואש) הכלמ רערעל

 רענזואמ

 רענזוואמ

 רענזוואמ

 רענזואמ

 רענזואמ

 רענזואמ

 רענזואמ

 רענזואמ

 רענזואמ

 רענזוואמ

 רענזואמ

 רענזואמ

 רענזואמ

 רענזואמ

 רענזואמ

 רענוואמ

 רענזואמ

 ימ
 ןועמש

 לרעפ

 המלש

 בייל

 אטעי

 תמלש

 האל"ותסא

 ירוא

 (םיובלעטייט) לטיג

 הליב

 רזעילא

 עשוהי

 (ולטרב) הדירפ

 הגייפ

 היצמירפ

 בקעי

 (ןמביל) הכלמ

 אזַאְר רענטואמ

 ןרהא רענטואמ

 לַאואק דנומ

 (טראבלעג) אילימע דנומ

 סחנפ קיטטנומ

 לדנמ קישטנומ

 אדירפ קישטנומ

 (והילדג ןב) טחנפ קישטנומ

 (בייל) סחנפ קישטנומ

 (ןטכיל) אינורב ץירָאמ

 יזוב ץירַָאמ

 בקעי ץירָאמ

 הבוט ץירַאמ

 לאכימ ץירַאמ

 לקיד ץירָאמ

 והיעמש ץירָאמ

 (רעטומלרעפ) הרובד ןאמיימ

 םירמ |אמיימ

 אינאל ןאמיימ

 איטוז ןאמיימ

 לארשי ןאמיימ

 םלושמ ןאמיימ

 ןועמש ןאמיימ

 (ףפאצנענאט) לחר רעצלעמ

 (דלוגניפ) האל ןאמרעלאמ

 (שטאמסַאקמ) לאכימ רעגנאמ

 המורפ רעגנאמ

 תכלמ רעגנאמ

 (ועכומש) חמיסט רעגנאמ

 עשוהי רעגנאמ

 יבצ ס'השנמ

 הנח ט'השנמ

 דערפלא שֶארַאמראמ ר''ד

 'פשמו ףסוי קואמ

 הינה דיישקראמ

 ךויב דוד דיישקואמ

 יבצ דיישקראמ

 ריאמ דיישקראמ

 .נ

 אליצ רעגלאווכאנ

 ןרהא רעלגאנ

 אניגער רעלגאנ

 לארשי רעלגאנ

 תכרוב רעלגאנ

 םייח רעלגאנ

 הרלק רעלגאנ

 ןתנ רעלגאנ

 עגויפ רעלגאנ

 'ףשמו בקעי רעלגאנ

 ןרהא רעלגאנ

 יכדרמ רעגרעביִאנ ר''ד

 םהרבא ןאמיונ ב''וש

 היבצ ןאמיונ

 תשמ ןאמיונ

 רזעילא ןאמיונ

 אדירפ ןאמיונ

 עטנעי ןאמיונ

 הנח ןאמיונ

 לאומש ןאמיונ

 יטע? ןאמיונ

 יכדומ םיובסונ

 לטיג םיובסונ

 םידלי 3-| לארשי ראבכאנ

 עביוט ראבכאנ

 קענונ העדיינ

 (בוארטנייו) אקטע רינ

 בייל טעמענ

 אדלַאג טעמענ

 רתסא טעמענ

 האל טעמענ

 לדגייש טעמענ

 (טעזאמ) השמ טעמענ

 .ט

 בו רעלַאס

 (ב'יבו לוסמ סייר ברה)

 יאמש רעטעפלאס

 (דלעפטַאר) היח רעטעפלאס

 (רענייטש) אינָאל רעטעפלאסט

 בקעי-לארשי רעטעפלאס

 קחצי רעטעפלאס

 סדוה רעטעפלאט

 לעצועה רעטעפלאס

 לאומש רעטעפלאס

 תטיא רעטעפלאט

 (טירק) היח רעטעפלאט

 (ןאמטוג) לטע רעטעפלאס
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 (רַאזיווָארפ) רתסא רעטעפלאס

 תתחפשמו סהרבא רעטעפלאס

 'פשמו אינמ רעטעפלאס

 ןרהא רעלמאשסט

 תרש רעלמאט

 תמלש רעלמאס

 ןאמלאק רעלמאט

 םייח רעלמאס

 אקלע רעלמאס

 םחנמ לעדנאס

 אמולב לעדנאס

 אטימ לעדנאס

 ילתפנ לעדנאס

 בקעי אטַאריס ר''ד

 ףסוי יועדנעס

 .מ רעטאפס

 תרש רעטאפט

 קחצי רעטאפס

 והידבוע רעסאפס

 תשמ רעטאפס
 אואלק רעטאווועס

 ףסוי רעטאוורעס

 אקטעי רעטאוורעט

 יע

 ןימינב ןייטטנעבע

 הרש ןייטשטנעבע

 תמלשט ןייטשנעבע

 טחנפ ןייטשנעבע

 םהרבא ןייטשנעבע

 באז יבצ רעגניטע

 ףטוי רעגניטע

 יזיג רעגניטע

 ןושרג רעגניטע

 יפעפ רעגניטע

 אדירפ רעגניטע

 אטרעה רעגניטע

 לאומש רעגניטע

 תנח רעגניטע

 לדנמ רעגניטע

 החפשמהו גרעבנלע

 לקנעי רעטסלע

 החפשמהו ףסוי גיזמע

 בקעי גנילרעלקע

 (רעכייר) עיסַאז גנילרעקע

 לדנוז-הדוהי גנילרעקע

 (טארנעזליה) אדירפ טסנרע
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 קחצי רַאטקאפ ר''ד

 'פשמו בייל שריח רעלדירפ

 םייח רעפ5

 יכדרמ רזעילא רעדעפ

 (רעגעה) לרעפ רעדעפ

 קחצי קיזייא רעדעפ

 עק'היעמש רעדעפ

 עטנ יבצ רעדעפ

 עלייק רעדעפ

 ףסוי רעדעפ

 תטיי רעדעפ

 אדירפ רעדעפ

 הווח רעדעפ

 רזעילא רעדעפ

 לחר רעדעפ

 יצייח רעדעפ

 (זארלעסקא) האל רעדעפ

 התבו הזילע רעדעפ

 דוד לעגאפ

 (קנאב) הרופצ לעגאפ

 םייח לעגאפ

 סידלי 3*ו הטסוג לעגאפ

 תשמ לעגאפ

 (הלסוי) ףסוי לעגאפ

 החפשמהו עבואט סעליראהאפ

 לבייפ רעיאפ

 (רנר) הדירפ רעיאפ

 ןואיל רעיאפ

 םידלי 2-ו אלעדא רעיאפ

 קחצי רַאטקאפ ר''ד

 וואלטינָארב ןייטשנעטנופ רייד

 סיופא סקופ

 םירמ סקופ

 תרובד סקופ

 'פשמו השמ טקופ

 ןואיל לאטרהפ

 אלעה לאטראפ

 בקעי לאטראפ

 לאכימ לאטראפ

 השמ רעווַארטעפ

 ןאמרה רעווַארטעפ

 יפעפ רעווַארטעפ

 ןימינב רעווארטעפ

 סהנמ רעווארטעפ

 עדייז רעב'פ

 דבכוי רעביפ

 לחר רעביפ

 תשמ רעביפ

 תוש רעב

 לדנמ םיובנעגייפ

 אליצ סיובנעגייפ

 תאל סיובנעגייפ

 רתסא םיובנעגייפ

 תחנ היח רעגייפ

 תשמ רעגייפ

 תרופצ רעגייפ

 תנח רעגייפ

 לסער ותשא) לשיפ ןערייפ

 (ןאמגרעב

 תיתב ןעדייפ

 ותחפשמו גילעז ןעדייפ

 ותחפשמו לדוי ןעדי 5

 ךווב הדוהי ןייטשרעייפ

 תחפשמו

 יטענ ןייטשרעייפ

 לאירבג ןייטשרעייפ

 ּולעצ ןייטשרעייפ

 ןאמרעה ןייטשרעייפ

 (גרעוונורג) אדיופ ןייטשרעייפ

 טחנפ ןייטשרעייפ

 ןושמש ןייטשרעייפ

 (רעזאלג) אדזירפ ןייטשרעייפ

 ןושרג ןייטשרעייפ

 סייח ןייטשרעייפ

 ריאמ ןייטשרעייפ

 (סקאל) אינעג ןייטשרעייפ

 איווליט ןייטשרעייפ

 תקבר ןייטשרעייפ

 ותיעשי ןייטשרעייפ

 תשמ ןייטשרעייפ

 אגלַא ןייטשרעייפ

 טחנפ ןייטשרעייפ

 (רואדניל) אדירפ רעציליפ

 ילתפנ לרעגניפ

 (ןרעטש) הרש לרעגניפ

 אמיס לרעגניפ
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 אמולב לרעגניפ

 לאנתנ לרעגניפ

 קחצי לרעגניפ

 םייח רעדניפ

 תרוש רעדנפ

 לריצ רעדניפ

 קיוייא רעצעזריפ

 (טאר) יפעפ רעצעזריפ

 איסול רעצעור'פ

 עניירב רעצעזריפ

 האל רעצעזרפ8

 היספ רעצעזר'פ

 הנח לטריפ

 תמלט לטריפ

 ףלאוו לטריפ

 תהכלמ לטריפ

 ילא שיפ

 (שריה) הרובד 58

 יפעפ טיפ

 םלהליו רעבלאפ ר''ד
 ןאילימיסקמ

 (טארנעזליה) אלעדא רבלאפ

 רזעילא ןאמדלעפ

 (לסוי) ףסוי ןאמדלעפ

 דוד ןייטשנזלעפ

 הכלמ ןייטשנולעפ

 םייח ןייטשנולעפ

 שריה-סהרבא ןייטשנזלעב

 קחצי ןייטשנולעפ

 (רעכעב) עדניח לעצלעפ

 (טארנעזליה) אנעלעה לעצלעפ

 (גרעבנירג) ינאט לעצלעפ

 (רכעעב) סקאמ לעצלעפ

 'פשמו קחצי רעקצעלפ

 'פעמו המלט רעקצעלפ

 (עדייו) סחנפ קעלאפ

 תקבו קעלא8

 (הירא) ריאמ קילאפ

 (הירא) לאומש קילאפ

 ותחפשמו םייח-השמ קילאפ

 ותחפשמו ןמחנ קילאפ

 באז רעלעפ

 תמורפ רעלעפ

 עשוהי רעלעפ

 סהובא קאנועטטאפ

 תימולוק רפס

 לחר קאנועטסאפ

 (ץנארקנעזאר)

 ןי'זיני'צפמ 'פשמ -- חסטפ

 וואלסיזדז רעטכורפ ר''ד

 בקעי דיופ

 םידלי 2-ו םיומ דיפ

 םלעהליו ןאמדירפ

 ףלַאדא שירפ ר''ד

 אנילואפ ןאמדירפ

 אניפעסוי ןאמדירפ

 ןמרה ךיליירפ

 התיתב ךיליירפ

 אטאנער ךיליירפ

 ןויצ-ןב ךיליירפ

 תונב 3-ו אדליה ךןילייופ

 םייח רעטומלרעפ

 תיח רעטומלרעפ

 יבצ רעטומלרעפ

 לדנייש-שרעה רעטומלרעפ

 הרובד ןומיימ רעטומלרעפ

 עדייז רעשיפ

 לדָאה רעשיפ

 אזָאר רעשיפ

 איזור רעשיפ

 ףסוי רָאזיווָארפ

 תרובד ראזיוארפ

 הנח ראזיוארפ

 תוש ראזיוארפ

 יטעי רַאזיווָארַה

 התמלש ראויווארפ

 חנשוש ראויואופ

 םייח קנאופ

 (רעדעפ) עיצנאמ קנארפ

 קיוייא קנארפ

 לדנייש רעטומלרעפ לשערפ

 .צ

 דואנועב ועלהאצ

 אקטע רעלהאצ

 קעינאמ רעלהאצ

 'פשמו םהרבא רעמיצ

 (איציג) רעכעבצ

 (אגינ) אילוי רעכעבצ

 אראלק רעכעבצ

 ינאפ רעכעבצ

 תרש רעכעבצ

 תקבו רעלהחאצ

 'פשמו לארטי רעמיצ

 אדליתמ רעלהאצ

 ףלַאדא רעלהחאצ

 אפיל רעלהאצ

 (דנייפרעדעל) עשַאס רעלהאצ

 לחר רעלהאצ

 םירפא רעלהאצ

 דוד רעלהאצ

 תתהפשמו ההלב רעלהאצ

 קחצי ןאמרעקוצ ר''ד

 והיתתמ רענעצ

 היוא רענעצ

 ןמחנ רעדיוצ

 (לקנצ) הנימ רעדיוצ

 לאכימ רעדיוצ

 אינעה רערעדיוצ

 ןתנ רערעדיוצ

 אליצ רערעדיוצ

 אראלק רערעדיוצ

 איניג רערעדיוצ

 אקדיופ רערעדיוצ

 אקשזור רערעדיוצ

 ןושרג בואללגיצ

 עלייב בואללגיצ

 עיצרוא רעלגיצ

 ןאמרעה רעלגיצ

 (רצינשזיוו) אזָאר רעלגיצ

 לארשי רעלגיצ

 ןאמרעה רעגייצ

 (טאר) אדירפ רעגייצ

 אדליה רעגייצ

 אלער רעגייצ

 אלואפ רעגייצ

 שוילוי רעגייצ ר''ד

 לטאמ לעצ

 לחרו לעצ

 הגייפ לעצ

 (הבוט) עזַאר לעצ

 לארשי לעצ

 הינה לעצ

 הליצ לעצ

 בייל הדוהי גנאצ

 האל גנאצ



 סםוהנ לקנאצ

 אביו לקנאצ

 אטרעב לקנאצ

 לאכימ לקנאצ

 לסוי לקנאצ

 אניפ לקנאצ

 תמלש לקנאצ

 סקאמ לקנאצ

 (רואדניל) אינעה רענעצ

 יק

 ףסוי ןאגאק

 לועפ ןאגאק

 קחצי ןאגאק

 ןבהו המחנ ןאגאק

 'פשמו ןסינ ןרָאק

 ןואיל ןהַאק ר''ד

 (ןייטשרעייפ) אקנימ ןהַאק

 יזועזד ןהַאק

 (לדרבק) םהובא רעלטרַאבק

 (רעלעצ) איסעפ רעלטרַאבק

 בייל רעלטרַאבק

 האל רעלטרוַאבק

 הנימזוק ר''ד

 ותחפשמו בייל טאמלגוק

 ןועמש שיוק

 אטאלז היה טעמַאק

 םיומ טעמַאק

 ףסוי טעמַאק

 אמיס טעמַאק

 (ךאבסארג תיבמ) הרש טעמַאק

 (םייח תב) אניבאס טעמַאק

 יציא ריאמ טעמַאק

 םייח טעמַאק

 (קנאב) הרובד טעמַאק

 לאומש ןאמרעפוק

 ותחפשמו לבייפ ןאמרעפוק

 דוד ןאמרעפוק

 ףסוי רעלויק

 לדנייש רעלזיק

 אלעה רעלזיק

 אלימ רעלויק

 בקעי טייק

 עיצנאח שייק

 לואש שייק

 הימולוק רפס

 לטע שייק

 (ךאבסורג) אטרעב לעממיק

 (ןבתכ) יטעי ןאמראלק

 לידנמ ןיילק ר''ד

 תמלסט ןיילק

 לוייר ןיילק

 ךלמ ןיילק

 לשרעה גרעבניילק בוה

 ןתנוי גרעבניילק

 עטנעי גרעבניילק

 הזור געבניילק

 םיופא רילק

 סיומ רילק

 תואד רילק

 לארשי רילק

 גילעז רילק

 (טאר) יפעפ רעכאבטינק

 תאל רעכאבסינק

 ,ןמלז רַאטנאק

 םייח 'ו תב ,הכלמ רַאטנאק

 תשמ רענלעק

 (סקאל) עיצלעב רענלעק

 (וקייש) והיעשי רענלעק

 לעשטנא רענלעק

 בייל רענלעק

 לטיג רענלעלק

 סירפא ןאמראלק

 תכלמ ןאמואלק

 (אילאזאר) הנשוש ןאמראלק

 סהרבא ןאמואלק

 יבצ"בקעי ןאמראלק

 בקעי לאנק

 (רענבא) אדלַאג לָאנק

 עיצנייש לָאנק

 עיצבאב לָאנק

 לאונמע ףּפָאנק

 רותרַא ףפָאנק

 קראמ ףפָאנק ר''ד

 הקמירפ ףפָאנק

 תואד ףפָאנק

 היתב ףפָאנק

 ןועמש ףפָאנק

 ןמלז רָאטנאק

 רתלא רֶאטנאק

 (רגה) הנח רָאטנאק

 רעב-שריה רַאטנאק

 עגייפ רַאטנאק

 אוָאְר רַאטנאק

 תשמ וַאטנאק

 אינָארב רָאטנאק

 יאמש רַאטנאק

 תקבו יוָאטנאק

 לארשי רָאטנאק

 תוש רָאטנאק

 ןועמש רַאטנאק ר''ד

 בייל רָאטנאק

 אדיופ רָאטנאק

 בייל ףסוי גינעלק

 ינומ גינעק

 לאומש גינעק

 (וטיגב תרטפנ) אנימ גינעק

 תשמ גינעלק

 עווירפ גינעלק

 החפשמו רזעילא סייק

 סםהיתוחפשמו רתסא סייק

 תחפשמו בקעי סייק ר''ד

 לאושי טייק

 ןמחנ רענועק

 תאל ןטטעק

 לארשי ןטטעק

 קיזייא ןטסעק

 קעטאט ץלַאהמווק

 תקניב (ץילב) ץלַאהמורק

 טוקואמ רעמאהטיווק

 אראלק רעמאהטיורק

 אווע ורעמאהטיורק

 אלָאַפ רעמאהטיורק

 טקאמ רעמאהטיווק

 (רעטילש) אינאמ רעמאהטיורק

 רזעילא רעמאהטיורק

 ןמלק רעמאהטיורק

 תרפש רעמאהטיווק

 לדנמ רעמאהטיווק

 רזעילא-השמ רעגרעבויירק

 (באז ןב)

 (רעזאלג) אּזַאר רעגרעבזיירק

 ףלָאוו רעגועבזיירק

 אמולב רעגועבויירק

 איניג רעגרעבויירק

 אקלאס רעגועבזייוק
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 ןרהא ץינירק

 (ועלקיש) הכלמ ץינירק

 דוד ץיניוק

 אינָארּב ץינירק

 טקאמ ץינירק

 ףסוי ץינירק

 יפוט ץינירק

 אינעג ץינירק

 לחר טיוק

 (רעטעפלאס) היח סיוק

 אני'געו טירק

 לדנעמ רעמערק

 יציא רעמערק

 (טיוהנרעב) הרש רעמערק

 (עלעסוי) ףסוי רעמערק

 בקעי ץנאוק

 אדירפ ץנאוק

 לטיז ץנאוק

 חרז ץנארק

 שריה ץנאוק

 אילוי קוטק

 .ר

 בקעי שטיווָאניבאר

 (רעזאלג) אקלע שטיווַאניבאר

 לחר שטיווַאניבאר

 ןוחא שטיווָאניבאר

 לדנעמ שטיווָאניבאר

 תבוט שטשטיווָאניבאר

 ותחפשמו לפאק רעדור

 םהרבא רעלזַאר

 (רעדואש) עביוט רעלזַאר

 טכעה יציא תב הרובד ןזָאר

 (בונלבאימ)

 תחפשמו ךונייה ןזָאר

 תחפשמו הנוי ןזַָאר

 תחפשמו ןועמש ןזָאר

 'פשמו עיניפ ןזַאר

 החפשמו אקטעב ראב"ןזַאר

 עשוהי ןזָאר

 ךונח ןזַאר

 רעבייא ןזָאר

 היח ןזָאר

 אלכאמ גרעבנזָאר

 לדיי גרעבנעזַאר

 הימולוק רפס

 טחנפ קעהזנַאר

 (דניורפרעמַאז) הנח קעהנזַאר

 לאקזחי קעהנזַאר

 תחפשמו דוד דלעפנזַאר

 עינָאז דלעפנזָאר

 אואלק דלעפנזַאר

 אליצ דלעפנזַאר

 ראקסַא דלעפנזָאר

 ןועמש דלעפנזָאר

 סחובא ץנאוקנזַאר

 לטיג ץנארקנזַאר

 לדנמ רענזָאר

 אליצ רענזָאר

 הקבר רענזַאר

 לחו טָאו

 לטאמ טָאר

 תאל טאר

 הנח טַאר

 תדוהי טאר

 ענירב טאר

 קחצי טאר

 ןוהא טאר

 תכלמ טאר

 'פטמו ןימינב ןאמטאר

 ןואיל גרעבנטַאר

 (הי8ַפ) אדלאפ גרעבנטָאר

 (רענכוב)

 הודח ןייוטשנטַאר ר''ד

 (אדירפ)

 יול ךיירטשנטַאר ר''ד

 רתלא ךןייוטשנטַאר

 דוד ךייוטשנטַאר

 דוז ךואר

 הנה ךואר

 ףסוי ןואר

 תכלמ ןואר

 םהרבא ןואר

 ךורב ךואר

 אזלעז ךואר

 אנרע ךןואר

 ןושמש טאר

 אטרעב טַאר

 אלעה טַאר

 בקעי טאר

 ןואיל טאר

 (2נַאַצ) ינאפ טַאר

 לאושי טַאר

 אדלַאג טַאר

 טרעברַאנ טָאר

 אניגעו טַאר

 םתרבא טאו

 לחר סטאר

 יצנומ טאר

 (טיוחנרעב) לעדע טָאר

 (עלסוי) ףסוי טָאר

 החפשמו שריה טַאר

 בד רעכערפשטַאר

 לחר"יטע רעכערפשטַאר

 סחנמ יאתבש רעכערפשטַאר

 דוד רעטייר

 היח רעטייר

 (רעלגיצ) הליצ רעטייר

 תתחפשמו

 רזעילא רעטייר

 עגייפ-רתסא רעטייר

 תשמ רעטייר

 הוש רָעטייר

 לדנ'ז הדוהי רעכייר

 יטעי רעפכייר

 ףסוי רעכייר

 איטאז רעכייר

 לוייר רעמייר

 בייל ןועמש רענייר

 אדירפ רענייר

 אקניח רעניייו

 ,'פשמו סייר ברה

 'פשמו החמש ,ונתוח

 אטאלז רענייר

 ריאמ ףייר

 יטע ףייר

 סייח ףייר

 בייל ףויור

 ןועמש ףייר

 אמיס ףייר

 'פטמו ןועמש רעשטייר

 'פשמו יכדומ רעשייר

 החשמו הדוהי רעשייר

 'פשמו ךונח רעשייר

 החפשמו השמ רעשייר

 תקברו רעשייר



 אלעדא רעשייר

 ןועמש רעטכיר

 אלכאמ רעטכיר

 ףלַאוו רעטכיר

 םיומ רעטכיר

 אקנאפ רעטכיר

 אכענ רעטכיר

 אלעדא רעטכיר

 (יבצ) םויומ רעטכיר

 רתסא רעטכיר

 שריה ןב בייל רעטכיר

 רעב-שרעה רעטכיר

 תוח רעטכיר

 הכרב רעטכיר

 תמורפ רעטכיר

 לאומש רעטכיר

 סולש רעטכיר

 רעגעה לשיפ תב הרש רעטכיר

 השנמ רעטכיר

 (צ"'א) קחצי טולבלעגניר

 תכרב םולבלעגניר

 (שריה) יבצ םובלעגניר

 (טכעה) אקטעב סולבלעגניר
 חרליו

 תמלש סטולבלעגניר

 לאונמע םולבלעגניר ר''ד

 תכוב םולבלעגניר

 (איזדנא) הנח םולבלעגניר

 ארַאד םולבלעגניר

 והילא סהרבא רעלמאר

 החחפשמו

 איניג רעלמאר

 האל רעלמאר

 אפיצ רעלמאר

 ותחפשמו דראודא רעלמאר

 אליצ רעלמאר

 איזור רעלמאר

 ףסוי רעלמאר

 תיעמש רעלמאר

 תרש רעלמאר

 בקעי רעלמאר

 תכלמ רעלמאר

 לארשי רעלמאר ר''ד

 יצנימ רעלמאר

 אצול רעלמאר

 הימולוק רפס

 אקטאלו ועלמאר

 לחור רעמער

 תשמ רעטכער

 לחר רעטכער

 לאבימ רעטכער

 בקעי רעטכער

 עטאלז ועטכער

 תיתב רעטכעו

 רענער

 רענער

 רענער

 רענער

 רענער

 רענער

 רענער

 רענער

 (רעגניטע לשיפ תב)

 ליוולעוו

 4ייח

 (אלימ) אקריא

 אקפעפ

 םלעהליוו

 (רענזייא) אראלק

 בקעי

 (םולב) היתב

 דואנרעב טער ר''ד
 הנשוש שער

 .ש

 רשא רעבואש

 לרעפ רעבואש

 בקעי רעבואס

 תרש רעבואש

 והיעשי רעבואש

 (רעלפרעד) הנח ועבואש

 לטע רעבואש

 ריאמ רעדואש

 םיומ רעדואש

 םייח רעדואש

 האל רעדואש

 לחור רעדואש

 תשמ רעדואש

 שיבייל רעדואש

 ילאסט רעדואש

 ןסטינ רעדואש

 (רערעל) הכלמ רועדואש

 (רעלזַאר) עביוט רעדואש

 עדייו ןאמואש

 לוייר ןאמואש

 תקבו ןאמואש

 לדוי ןאמואש

 חרז ףואש

 ןַאילוי ףרַאש ר''ד

 (יוט תיבמ) רתסא ףואש

 (ןאמרעפוק תשא) יטוס ףואש

 (רענייש תשא) עפופ ףראש

 התחפשמו

 רונעדנאל תשא) עמיס ףואש

 (התחפשמו

 (התחפשמו) עטנעי ףראש

 ותחפשמו לאומש ףואש

 (לאירטנוממ)

 ותחפשמו השמ ףואש

 (לאירטנוממ)

 (רעלכימ תיבמ) אמולב ףואש

 (רעלסיוו תשא) הנ'ו ףואש

 תתחפשמו

 לארשי תשא) יצנארב ףראש

 (י'פשמו ףראש

 רעגניבור תשא) יצנאפ ףואש

 (('חפשמו

 הינארב רעמיוש

 לדנמ סחנמ קחצי ןאמרעיאש

 הנח ןאמרעיאש

 יכדומ רזעילא ןאמרעיאש

 האל ןאמרעיאש

 ריאמ ןאמרעיאש

 לטיג ןאמרעיאש

 סחנפ ןאמרעיאש

 אקלאט ןאמרעיאש
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 לשטנא רעטסוש

 תשמ ףסטוי אריפאש

 (בוטלבאזמ)

 תוח אריפאש

 0תבו ותשא) ןתנ אריפאש

 'פשמו םהרבא אריפאש

 (יטוקמ)

 'פשמו םהרבא רעבוש

 לפַאק ןאמצוש

 לדנייש ןאמצוש

 (איטוינאמ) םירמ ןאמצוש

 תנוי ןאמצוש

 תוח ןאמצוש

 אינאד ןאמצוש

 אקטאל-ארָאנָאעְל ןאמצוש

 (טדרעווש)

 ב. .



 ארַאד ןאמצוש

 ףסו' ןאמצוש

 אנימ ןאמצוש

 (עויא) ירוא ןאמצוש

 לוייר ןאמצוש

 םייח תב םיומ ןאמצוש

 ('פשמו) אבא-ריאמ רעגאווש

 'פשמו לאומש רעגאווש

 קיזייא רָאש

 לאכימ ראש

 הכרוב ואש

 סידלי 4-ו לאומש ךרַאטש

 תזור ךוַאטש

 דוז ןיאטש

 הינג ךרַָאטש

 אמיס ןוָאטש

 והיתתמ ךוַאטש

 ןימינב בקעי ךרַאטש

 הדירפ ךורַאטש

 ךורב ךיַאטש

 לדיא-הנה ןוָאטש

 יכדרמ ךרַאטש

 ריאמ ץילגיטש

 אקואשט ץילגיטש

 עלעטנעי ץילגיטש

 'פשמו םייח ןייטש

 אבא ןב המלש לאטש

 (ןאמרעבאה) אטרעב לאטש

 המלש ןג אבא לאטש

 אטרעבו

 תמלש תב הרש לאטש

 אטרעבו

 ןיטאינטמ םירמו

 (רעפעט) אינארב דלעפנייטש

 אינאד דלעפנייטש

 קחצי דלעפנייטש

 עביוט להחאקנייטש

 טחנפ להאקנייטש

 יפעפ להאקנייטש
 לחרו להאקנייטש

 אקנאיב לחאקנייטש

 (טאילא) והילא להאקנייטש

 שריה תב אדירפ להאקנייטש

 דואדעמ להאקנייטש

 ןאמועה להאקנייטש

 הימולוק רפס

 אינוז להאקנייטש

 ריאמ תב אדירפ להאקנייטש

 אלאס להאקנייטש

 יאמש להאקנייטש

 ריאמ רענייטש

 ןושרג רענייטש

 שרויה לאטש

 (ןמצוש תיבמ) אראלק לאטש

 אטרעג לאסש

 לבייפ רעלפמאטש

 תקבו רעלפמאטש

 לאומש רעלפמאטש

 ףלאוו רעלפמאטש

 אקפעפ רעלפמאטש

 תבוט רעלפמאטש

 אביל רעלפמאטש

 תשמ רעלפמאטס

 ריאמ רעלפמאטש

 יטאב רעלפמאטש

 םייח סהובא לגנעטש

 ןורהא לגנעטש

 תכלמ לגנעטש

 (דלוגנוב) אדירפ קידנעטש

 קחצי קידנעטש

 ןומינב קידנעטש

 ףסוי קידנעטש

 אמעה קידנעטש

 בייל קידנעטש

 לאומש קידנעטש

 :לשיפ קידנעטש

 הנח קידנעטש

 לשטנא ןב קחצי קידנעטש

 לאומש קידנעסש

 עידוה רעלפיירטש

 :תשמ רעלפיירטש

 אמורפ רעלפיירטש

 (יבורוח) אדירפ ןועטש

 עלייב ןרעטש

 דבכוי ןרעטש

 אדירפ ןרעטש

 קחצי"עשוהי ןרעטש

 (רעטיב) ענראשט ןרעטש

 יבצ ןרעטש

 יטעי ןרעטש

 לוא5 ןועטש

 תשמ גרעבנועטש

 ינעב גרעבנועטש

 (טארנזליה) אזאר גרעבנרעטש

 תשמ תב ינאפ גרעבנועטש

 רזייל גרעבנרעטש

 שוקאר תב ינאפ גרעבנרעטש

 'פשמו םהרבא רעביש

 לאומש רעייש

 לר'צ רעינש

 (ןירג) אנימ רעייש

 ןנחו' רעברעפש

 לחור רעברעפש

 (עלאמ) יכדרמ רעבועפש

 לדנעמ רעברעפש

 אינאד רעבועפש

 (יצייל) האל רעברעפש

 ךנעה רעברעפש

 אינעג רענייש

 ןותא רענייש

 ןבואר רענייש

 (קיציא) קחצי רענייש

 (ףראש) עיצלאמ רענייש

 התחפשמו

 ותחפשמו לארשי רענייש

 םהרבא תשא) לסיו רענייש

 (התחפשמו טרערעדנאל

 בייל"לדנמ דלעפנייש

 (לרפו ףסוי ןב)

 טהרבא תב) האל דלעפנייש

 (הכלמו

 -לדנמ תב) הנינפ רלעפנייש

 בויל

 -לדנמ תב) הטדה דלעפנייש

 (בייל

 לאקזחי דלעפנייש

 (עבשו יכדרמ :ןב)

 הנח רדלעפנייש

 תאל דלעפנייש

 5אכימ דלעפנייש

 'פעמ םע ףלאוו לסיש

 תיח לסיש

 בקעי לסיש

 טיציא לטיש

 עלייב לטיש

 קיציא לסטיש
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 יצביל לסיש

 (ףלאוו תב) אנימ לטיש

 יציא רעטכעש

 תרש רעטכעש

 שרעה רעטפכעש

 ןימינב רעטכעש

 רזעילא רעטכש

 (רעלכיב) אזיל רעטכעש

 עדייז רעטכעש

 אנואשט רעטכעש

 תמלש רעטכעש

 (ןעטרַאב) יצנאמ רעטכעש

 ןוהא לעססילש

 לדניו רעסילש

 תמולב רעטילש

 קחצי רעסילש

 לחר רעטילש

 ןבואר רעטילש

 תיסח רעטילש

 (תידוהי) סידיא רעסילש

 לאכימ לאיחי רעכומש

 (רעלבערג) אזאו רעכומש

 לאירבג רעכומש

 תידליו לדנייש רעכומש

 תדליו הנימ רעכומש

 ףסוי רעכומש

 אנואשט רעכומש

 יצאנגיא רעכומש

 ןאילימיסקאמ רעכומש

 לארשי רעכומש

 (ועגנאמ) אמיט רעכומש

 תדוהי טדימש

 אינארב טדימש

 סיומ טדימש

 ותסא טדימש

 עשוהי טדימש

 ותטא טדימש

 תנח טדימש

 תחמש טדימש

 תינה טדימש

 תריש טדימש

 לשטנא טדימש

 תשמ רעלועמש

 (ועקאה) האל רעלורעמש

 תוש רעלועמש

 הימולוק רפס

 תשמ ץועמש

 תכלמ ץועמש

 סהרבא ץועמש

 (גרעביינש) יגייפ ףרעמש

 יזעב רעמש

 יטעי לבאנש

 תזיור לבאנש

 םלושמ לבאנש

 בייל לבאנש

 רתסא לבאנש

 םייה לבאנש

 יאמש לבאנש

 עשוהי ספאנש

 אלעב ספאנש

 תשמ טפאנש

 תרש טפאנש

 (רעדעפ) עיסעפ-ענייש ספאנש

 ףסוי ספאנש

 בקעי גלאביינש ר''ד

 תקצימ .ש גלאביינש

 (ןועמש) ןאמיס גלאביינש

 רתסא גלאביינש

 (רעטטעבד) דוד גלאביינש

 (יפעפ) לרעפ רעגרעביינש

 אינאפ רעגרעביינש

 אמיט רעגרעביינש

 איצנעה רעגרעביינש

 אמולב רעגרעביינש

 'פשמו חשמ קענש

 ליוולעוו קענש

 (וואנאשזארמ) ףלאוו רעצינש

 (רצרעש תיבמ) הרש רעצינש

 תשא) אטרעב רעצינש

 (ןאמגרעב ר''ד

 טאנא' רעצינש

 תיבמ) עינעה רעצינש

 (רענפעלק

 תשא) אלעדא רעצינש

 (סהרבא רעצועש

 תשא) ידור רעצינש

 סתבו (ןאמלעמ ר''ד

 ירוא רעצינש ר''ד

 אואלק רעצינש

 אמולב גרעביינש

 \רפ גועביינש

5 

 לארשי גרעביינש

 תדוהי רערינעשו

 בייל רערינעשז

 גאו רערינעשז

 (לקנערפ) אדירפ רערינעשו

 (אלעב) התהלב רערינעשו

 ןמחנ פאנש

 תרש פאנש

 אדניה פאנש

 (רעכייט) יטעב דלעפנעש

 עשוהי טפאלרש

 תהלב טפאלרוש

 תשמ טפאלרש

 תוש ספאלוש

 ענייש סטפאלרש

 עיסעפ טפאלוש

 ףסוי טפאלרש

 (ןופלד) אינאד לגיפש

 לטע-האל לדניפש

 תמלש לדניפש

 פיליפ לדניפס

 טידלי 3-ו לדנמ ספעש

 לטאמ ספעש

 ףטוי טפעש

 םידלי ינשו הכרב ספעש

 ןושרג רעפאש ר''ד

 (ריאמ) רעטלא רעצינש

 (לימאק תיבמ) תידוהי רעצינש

 בייל רעצינש

 (ףואש תיבמ) אמיסט רעצינש

 תשמ רעצינש

 יבצ רעצינש

 ר''ד תשא) הרובד רעצינש

 סתבו (לימאק

 (רפואל תיבמ) עיסעפ רעצינש

 אנימ ותשא) טאנאי רעצינש

 סתבו (ןיליוופ תיבמ

 עגייפ קינלאקש

 לטיג רעלצנעוש

 םהרבא ףואש

 לריצ רעצועש

 תמלש ףסוי רעצועש

 (רעצינש) אלעדא רעצרעש

 תחפשמו



 רזעילא ריאמ רעצרעש

 תחפטמו

 החפשמו  קחצי רעצרעש

 ןועמש רעצרעש

 הימולוק רפס

 ותיערו בייל רעצועש

 תחפשמו השמ רעצועש

 (עלי'ג) ההלב"היח רעצועש

 תחפשמו אלעדא רעצרעש

 (הנ*וק) אראלק רעצרעש

 'פשמו רתסא ותשאו חרז ףראש

 ותחפשמו השמ ףואש

 תוח ותשאו יכדרמ לרעש
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 סואבלטייט .י

 הימולוק יאצוי ןוגרא
 תירבה תוחוכ תורבגתה לע עדוויהב 1944 תנשב

 רבעל יטייבוסה אבצה תומדקתהו יצאנה שבוכה לע

 הפיחב ריע-ינב רפסמ 16.3.44-ב וסנכתה .הימולוק

 םיכרדה תגיחבו םיעצמאה תנכהב ןודל ביבא-לתבו
 לש הרורחש רחאל ונריע-ינבל דעסו הרזע תשחהל

 .יצאנה שבוכה לש ולועמ ריעה

 .הפיחב "רנזבפ, תיבב חכרענש "הרכזא,,ל

 דירחמה רואתל םיפסאנה ובישקה תומ תממדב

 רגט ןמלז ה'ה ,רקה-רבהניו הנח 'בגה יפמ) עזעזמהו

 -היגהמ טלמיהל וחילצהש םידדובהמ ,גלאביינש השמו
 (ץראה יפוחל שפנבו ףוגב םיסורה ועיגהו יצאנה םונ

 םחר אלל וחצרנו ונועש תוחפשמה יריקי לרוג לע

 המחלמה רחאל ונריע ינב לש ''הטילפה תיראש,,

 הררחושש ינפל דוע ,תויריה ידה ומדנ םרטב ,םלוא

 האושה לע תוארונה תועידיה ץראל ועיגה ,ריעה

 תואמ ןיבש ,ררבוה .לארשי תיב תא הדקפש המויאה

 -יהק םג הברחנו הדמשוה ,ודחכנש תוידוהיה תוליהקה

 ,םישנ ,םישנא ,היבשות תובבר לע הימולוק ונתל
 .ףטו םינקז

 הימולוק תלהק ישודקל הנושארו הרכוא

 םהינומהב ריעה-ינב הנושארב וסנכתה 12.12.44-יב

 רעיב ,וטיגהו רהוסה תיב תומוח ןיב ןקז דעו רענמ

 ץי'זלבו הקנילברט לש םיזגה יאתבו הצבוראפש

 ורזעש םינכשה ןיבמ םיברו םיינמרגה םיחצורה י'ע
 -יאל וחמשו הזיבו דושב ,תונישלמב ,חצרב טעמ אל

 .התיה אלכ הקחמנש תידוהיה הליהקה לש הד

 דמה םידירשל תלוכיה בטימב רוזעל טילחה סנכה

 .הטילקה ילבח תא םהילע לקהלו םדדועל ,ץראל םיעיג

 םהל עייסלו םה רשאב םילוצינה םע רשקב דומעל
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 .ןייטשרעייפ םאונ .ץייוו .ל תופתתשהב 1970 תנשב הרכזא .ןייטשרעייפ -- םאונ .לקיב המלש ר''ד תופתתשהב הרכזא

 המחלמה רחאל רצק ןמז ביבא-לתב הרכזא

 -תהלו האושה תפוקת לש התברק חכונל -- תישפנ -צה רשא הלאל שובלו ןוזמב רוזעל ,הצרא םתיילעב

 .הליהקה תחצנה לע בושחל ליח .היסורל טלמיהל וחיל

 -בר לע הליחקה רכז תא האנו היואר הרוצב חיצנהל

 ןורכז-רפס תאצוהל הדעו תריחב .הישודק תוב

 29.10.19507-ב םייקתהש הימולוק יאצוי "סנכ,ב תוטלחה שממל ותלוכי בטימכ השע רחבנש דעוה

 ל'ז לקיב המלש ר"ד לש ותופתתשהב ,ביבא-לתב הניחבמ זכרתהל םימיה םתואב היה השק םלוא ,ל'"נה
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 דוק ישודק רכזל ןורכזררפס איצוהל טלחוה ,ב"הראמ

 .תירבעו שידיי תפשב הביבסהו הימול

 הירבח תיצחמש ,תכרעמ ןכו /רפס"תדעו הרחבנ

 הדעוול ורחבג לארשיב .לארשימ םתיצחמו ב"הראמ

 לדנמ בקעיו וללה םירוטה בתוכ ,ל"ז ןמריוש בקעי וז

 .הדעוה זכרמכ ,ל"ז דיישקרמ

 ייח לע רמוח ףוסאל היה הדעווה לש הדיקפתמ

 .האושה תפוקת לעו הלש יווהה ,היתורוק ,הליהקה

 תואצוהל םייפסכ םיעצמאל גואדל הילע היה כ"מכ
 .רפסה תנכהלו תופטוש

 ומוחה ףוסא

 דנהה תווצמ לועב יתמתרנ השודק הבוח תשגרהב
 .תובר םינש הכשמנש החצ

 תא ריינה לע ולעיש םישנא בבודל היה לק אל

 םרשב לע רשא הלא תא דוחיבו הליהקה לש היתורוק

 .הנברוח לש םיכושחה םימיה תועווז תא וזח
 ריעה"ינב ןיבמ םישישקה ,בל יולגב ןאכ רמאייו

 .רעכאס קיזייא ר"ד ,שינייה ריאמ ,טאר השמ :ןוגכ

 רורב .י ,א רד -- א"לביו .ןדע םתחונמ ,ןמדייז רסיא

 רבעה ייח לע םירדהנ םיקרפ ושידקהו האירקל ונענ

 המחלמה רחאל ץציוואטאק ריעב ונריע יאצוי

 ב"הראב רפסה תדעו

 ,התונגראתה תישארב התיה ב"הראב רפסה תדעו
 ילתפנ ונריע-ינבמ םילוגדה םירפוסה ופרטצה הילא

 קיזייא ,דניקסיז .א ,ל"ז לקיב .ש ר"דו ל'ז סורג

 זכרמכ רחבנש ,רלזיימ-ץייוו ביילו רלסייה ,ןייטשרייפ

 .הדעווה
 רוחל הגאדה ומכ םהילע הקיעה אל תיפסכה הייעבה

 םהיפמש תורוקמה ולד ב"הראב יכ ,רפסל םיאתמ רמ

 ,ריעה לש רבעה ייח לע םיטרפ גישהל היה רשפא
 .האושה תפוקת לע ןכו םינושה הינוגראו היתודסומ

 (רבכמ ודידי) ןמדנל דודל הליחת ץייוו .ל הנפ ןכל

 ידכ רמוח ףוסאל שקיבו וללה םירוטה בתוכל רחאו

 .שידייב ןורכז רפס איצוהל םדיב עייסל

 ילעב יכ ףא ,ונכותבש םיריעצהש דועב ,הליהקה לש

 -ה לע בותכל םעינהל היה השק ,המה תיאמדקא הלכשה

 הפוקתה ,ונייה ,שעמה תברו תססותה ,םהלש הפוקת
 תחפוקמ וז הפוקת האצי ןכל | .תומחלמה יתש ןיבש

 ."יימאלאק סקנפ,ב תקפסמ הדמב תפקתשמ הניאו

 ןוגכ תויתדה תוגלפמהו םיגוחה יבגל ןידה אוה

 -שהש .,'וכו "בקעי תונב,, ."לארשי תדוגא,, ,"יחרזמה,,

 .תרכינ התיה ריעה ינבמ םינומה לע םתעפ

 רושח ילוצינ תא בבודל היה השק רתוי דועש ,ןבומ
 .םינבומ םימעטמ הא

 'בגה לש הקלח תא חבשל ןייצל יואר הז ןודינבו

 ,ביבא-לתב "םשו די, ףינס תלהנמ ,ךבריוא לחר

 םג איה .םילוצינ יפמ "תויודע תייבג, ונל הרזעש



 הימולוק רפס 220

 ,ל"ז ץינראב הגלוא ר"ד 'בגה תא ונתרזעל הרגש

 הנחמ ילוצינמ) "םשו די,ב תורשכומה תודבועהמ

 המשר ,הימולוק ילוצינמ םיבר הנייאר רשא ,(בונאי

 ,םהה םימיה תוערואמ לע םיבושח םיטרפ םהיפמ

 םיעשופ דגנ "המשא בתכ,כ םג ושמש םימיל רשא

 ,טאטשמראד .ףרודלסידב טפשמל ודמעוהש םייצאנ

 .דועו

 תודסומ םע הפנע םיבתכמ תפילח ונלהינ התרזעב

 .ןוגכ ,הל הצוחמו ץראב םיבושח םישיאו םייטפשמ

 הפידרל רשקהב ,דועו ןוב תלשממ ,הירטסוא אישנ

 .טפשמל םדימעהל השירדו םייצאנ םיעשופ ירווא

 תא הדבל ךורעל הרמייתה ףא .ב .א ר"ד 'בגה

 תראממ הלחמש אלא ,סופדל ואיבהלו הימולוק רפס

 ירדענ תואמ ןיבו תוברה היתוינכת לכל ץק המש

 ר"ד 'בגה לש הרכז תא הלענ ,ץראב ורטפנש ריעה

 טויסב העקש םינש המכ ךשמבש ,ל"ז ץינרב הגלוא

 .הימולוק ידוהי לע ושחרתהש תועווזה ימיא

 י''אופוש,, תרבוח

 ןויכרא להנמ ,ןמדירפ היבוט רמ דימעה 1957 תנשב

 ,בר רמוח ונלש ןוגראה תושרל ,הפיחב היצטנמוקודה
 םינשב ולעפש ,"אופוש, ישנא לע ,יטרפה ונויכראמ

 תרבּווח תרזעבו ועויסב .הביבסהו הימולוקב 4

 רשאו ,1957 תנשב תינמרגב רואל האציש תדחוימ

 םייצאנה םיעשופה יללעמ לע תוישיא תויודע הליכה

 ןכמ רחאל התחניה וז תרבוה .ונלש תוביבסב ולעפש

 "ב 1968-69 םינשב ךרענש טפשמב םיטפושה תא

 .טאטשמראד

 ירבעה רפסה

 -ולוק תליהק לש הרכז תא חיצנהל טלחוה ,םימיל

 .תירבעב םג הימ

 איה הכורא ירבעה רפסה תאצוהל דעו ןאכמ םלוא

 הפיח ןיב ךרד ילוטלט ,תוליל ידודנ הברה .ךרדה

 תורשע םע הפנע םיבתכמ תפילח ,םילשוריו ביבא-לתל

 םישיא םע תושיגפ ,תובישי ,ץראב תודסומו םישנא
 -אב ,ביצקתל הגאדב ,םיבר ריע ינב םע ןכו תודסומו

 "כההו יוצרה תא םאת אל םעפ ףא הפוקב יוצמה רש

 ונבשח םעפ אלו םילושכמהו תובזכאה ויה תובר .יחר

 לע ונסחש אלא ,רפסה תאצוה לש ןויערה תא שוטנל

 .רבטצנש ברה רמוחה

 איבהל זעה ןוצרה ,תירסומה הבוחה תשגרה קר

 ,רפסה תדעו ירבח לש םדודיעו הליהקה תחצנהל
 -- םילושכמה לכ לע רבגתהל ונחור תא וקזחו ולשיח

 .היחו םק לעפמהו

 תווכזא

 "ראה לש תורחא תופטוש תולועפ םג ןנשי םייתניב
 ירה .הנשב הנש ידמ תכרענה "הרכזא,ל הגאדה ,ןוג

 דמ הב שי תודחייתה ברעל ריעהיינב תוסנכתה םצע
 הלאכ תורכזא .דוע םניאש הלא לכ לש םרכז תאלעה

 .הפיחבו ביבאלתב -- הנש ידמ ,עודיכ תומייקתמ

 ונתא ףתתשה 14.21965 תנשב "תורכזא,ה תחאב
 ר"ויכ שמשמה ,רזאלג השמ רמ ,ונריע ןב דבכנ חרוא

 ריכזמ ותאו .הניטנגראב "היצילאג יאצוי ןוגרא,

 חיטבה ,םדובכל םינפ תלבקב .ןמדניל םוחנ רמ ןוגראה

 .רפסה תאצוהב ונל עייסל רזאלג .מ רמ
 דייאו ץייוו בייל ונריע ינבמ םג ונלבק המוד החטבה

 "רעטנעצ רוטלוק,ה שארב םידמועה ,ןייטשרייפ קיז

 .ב"הראב ונריע ינב לש

 ,ןנושלכ ומייק רשא תוחטבהה יתשב םידייוצמ

 םתצקמ רשא ריעהיינב ןיב םיעצמא סויגב ונכשמה

 .םהיתומורת ומירה ףאו ונענ

 העיגה הנש םירשעכ ךשמב תעגיימ םילמנ תדובע

 .רפסה תעפוה םע הציקל

 תאושה ףתרמב ןורכ| חול

 החצנהה לעפמ תא ןייצל שי ןוגראה תולועפ ןיב
 חול לעמ טולה רסוה 1962 טסוגואב .האושה ףתרמב
 "האושה ףתרמ,ב ,הביבסהו הימולוק ישודקל ןורכזה

 תודוה הרשפאתנ וז הלועפ .םילשוריב ןויצ רה לעש

 בקעיו רדפ והיעשי לש הברה םתוריסמו םהיצמאמל

 רבה
 -שהה הנחממ םישודקה רפא אבוה 10.3.1966 םויב

 םיזגה יאתב ודמשוהו ולבוה םשל) "ץי'זלב, הדמ
 קחצי תלחנב תורבקה תיבב הרובקל (ונריע ינב בור
 ףתתשמ ריעהי"ינבמ בר םעשכ "הקנילברט, רבק י'ע

 הבצמה לעמ טולה רסוה 12.9.1966 םויב .היוולהב
 ,הל םיכומסה תומוקמהו הימולוק תליהק ישודק רכזל

 םיבר לולא 'חבו האושה םויב הנש ידמ םירהונ הילא

 .החפשמה יריקי רכז םע דחייתהל ריעה ינבמ

 -בהב לקנרפ ברה םע דחיב ולפיטש הדעווה ירבח

 רגה ,והילא לטנמולב :ויה םישודקה לש םרפא תא

 בקעי דיישקרמ ,יציא לאומש ואל ,בקעי רגניז ,בקעי
 -ואשו ,ל"ז דוד רגרבזיירק ,יכדרמ רנזואמ ,ל"ז לדנמ
 .לדנמ רד

 םישודקה רעי

 .א ר"ד תחפשמ לש התרזעבו ןוגראה דעו תמזיב

 דב םיצע 1500 תב השרוח העטינ ,ביבא-לתמ שריה
 תליהק ישודק רכזל םילשורי ירהבש "םישודקה רעי,
 .הימולוק
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 ו9פ7ל0 תנשב הימולוק
 םימיל רבעמ ,םשמ -- בורקמ הז ונילא האב איה

 ומכ איה המע החישהו ,"ךשוח ירהל רבעמ, ,םירהו

 ..םייעקרק-תת תולוק םע

 הדיא ,הב הלדגו הימולוקב הדלונ ,גינק הדיא המש

 תיבה ,332 'סמ תיב ,("סאג הינבלק,) בונויגל 'חרמ
 ןימלעה תיבל םיעיגמש ינפל ,הזה בוחרב ןורחאה

 ."הקבוטנצניו,,ב
 ,רבדב לרוגה די ילואו ,דבלב אוה הרקמ ילוא

 וירחאו ,לכה רמגנ ובש םוקמל ךומס היה הרוגמ תיבש

 ,ונניאו היהש םלועל המוד הרופיס םג .ןולדיחה --

 .םימלועל ומלאנו ומלענש םייח
 .םדקומל רחואמ םידקנ לב ,םלוא

 גוהנכ) "הגיבדי הבולורק, רפסה תיבל הכלה הדיא

 הצרפ רשאכו (תונבל דרפנ רפס תיב -- םהה םימיב

 ,תורשע םע דחיב הסנ הינמרגל היסור ןיב המחלמה

 דיעה ינפמ החרבב ,החרזמ הענו רעונ ינב תואמ ילוא

 היסורל העלקנ איה .םיינמרגה םיסגלקה םע תומ

 םינשה לכ ךשמב .םוניהיג ירודמ העבש םש הרבעו

 םוי ותואל םייניע ןוילכב התפיצ המחלמה לש תורמה

 .הימולוק -- התדלומ ריעלו התיבל בושל לכותש

 :ןוחצנה םוי עיגה ,הנה .הל רזכאתה לרוגה םלוא
 ינוילימו החוורל םשנ םלועה ,.הרבדוה תיצאנה היחה

 םהיתבמ קחרה םתוא הלטלט המחלמהש ,םדא ינב

 הזע -- איה םג .םלובגל בושל ולחה ,םהיתוחפשמו
 המוסח ךרדהש אלא ,התבצחמ רוקמל רוזחל התקושת

 םיסורה יפבו -- רגסהה הנחמ לש לזרבה יגרוסו הינפב
 םלועה ןיבל הניב םיצצוח "םדאה ןוקיתל הנחמ,

 רחאל דימו האלכמ הררחוש 1947 תנשב קר .ישפוחה
 .הימולוקל העיגה תאז

 רז בשוי תיבב

 הריווא ךותל הידעצ תישארב רבכ העלקנ האוב םע

 ,התוא בבוסה לכל בל המש אל איה ךא ,הרזומו הרז

 ןוויכלו תחא הרטמל קר םינותנ הינייעמ לכש ינפמ
 ! התיבה :דחא

 האירקה רוקממ -- עומשל הקיפסה תובר ,םנמא

 ררוצה ללועש המ לכ לע ,םייח םידע יפמו העימשהו
 איגב םייח לש קיז אוצמל הוקתה השולקו ,יצאנה

 ,הוקתה ובלב תעבעבמ ,יח םדאש תע לכ ךא .תוומלצ
 ...!? "אמש,ה "ילוא, לש ץמש הזיא בנגתמ

 יפכ וא ,בונויגל בוחרה לא הידעצ תא השיחמ איהו
 בלה רשאכ ,"סאג עינאבולק,  ריעה ידוהי יפב ארקנש

 הניב קחרמהש לככ ובצק תא ריבגמו הקזחב םעופ

 תוקד דוע ,םירטמ האמ דוע .רצקתמו ךלוה תיבה ןיבל

 תובצינ הילגרו -- ריהמ דעצב הכילה לש תורופס
 .המויאה הבזכאה האב ןאכ ךא ,הרידה ףס לע

 תצבור -- תואיצמה ןיבל תוסומכה תויפיצה ןיב

 !םוהת
 תיבבו טילפו דירש ראשנ אל הפנעה החפשמה לכמ

 ...רז בשוי
 לע תדמתמ הרימש המייוק ינמרגה שוביכה תעב

 תונמאנב אלימ התוא ,תורבקה תיבל ךומסה ןורשגה

 -רגהמ החטבה לביק רשא ,ימוקמ יניארקוא תדסחתמ

 .רוסמה ותורש דעב הבידנ דיב ול ולמגיש םינמ
 םידוהיה יתב ןיבמ תיב הזיא ול רחבי -- ריחמהו

 תאז ול ורשאי םהו ,התימל ולבוה םהילעבש ,םישוטנה
 "שמ לש תיבה תא רמושה רחב ,ןכ לעו .תויהש אלל

 .וב רוגל בשייתיו -- האנהו האיה ,גינק תחפ

 ,םידלי האלמ הרידה .ליחתהל הממ העדי אל הדיא

 לוכסתו הכובמ ,רעצ לש השגרה וזיא ...השאה ,לעבה

 הדמע הכ .המזי טוקנלמ הדעב ורצעו הילע וררתשה

 ,היסוסיה לע הרבגתה ,ףוסבל .המולהכ הכורא העש

 !יתיב ןאכ :רמאתו
 -בדמ ללכ ולעפתנ אל םישדחה םיתביילעבה םלוא

 -והל, םמע רומגו יונמ היה ,אוה ךופהנ .םיטובה היר
 וליפא הל ונתנ אלו ,תיבה לעב ןאכ ימ -- הל "חיכ

 .המינפ סנכיהל

 ץצורתהל הלחהו התובקע לע הבבס השואי בורב

 תא שורדל ידכ דרשמל דרשממ הילגר תא תתכלו
 "רבח,ה ,היריעה שארל העיגה ,רתיה ןיב .התקדצ

 -וקתב ונייה ,המחלמה ינפל דוע היהש ימ ,קו'צשירבה
 ןוטלשה לש םייזכרמה םישיאה ןיב ,םיטיבוסה תפ

 -לעה טיבוס,ל ריצכ "רחבנש,  רחאל ,ריעב יטיבוסה

 .המואמ רזע אל ךא ,היתונעט תא עמש אוה ."ןוי

 רזע המאה לש רבקה

 הנממ ושרד ךא ,רוזעל לוכיבכ וצר םירחא תומוקמב
 הב הררוגתהו הימולוקב םנמא הדלונ איהש החכוה

 .המחלמה דע

 אל ,ריעב וללוחתהש םיגלפומה םייונישה חכונל
 היסולכואה יכ ,המוקמב אלש השירד ילוא וז התיה

 אליממ תונוטלשה .עירכמ ןפואב הבכרהב התנוש

 ומש תא ףילחה וב הררוגתהש בוחרה וליפא ,ופלחוה

 -רקואב -- "תירבוטקוא,) "הוונטבו'ז,ל "בונויגל,,מ
 ...(תיניא

 םיכמסמ לכ התושרב ויה אל אקווד -- הל רשאו

 -דלומ ריע איה הימולוקש חיכוהל םתועצמאב לכותש

 םהל העבשנש לככ .המחלמה דע הירוגמ םוקמו הת
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 ןכ -- םה תמא הירבדש ענכשלו ןועטל הלדתשהו
 .והותב ולע היצמאמ לכו הל ןימאהל ונאימ

 הדיא .הגימב תדחוימ "החכוה,ב עתפל הרכזנ ןאכ
 רפסמ םינש הרטפנ המא רשאב ,ריעצ ליגב המתיתנ

 ,ןימאהל םוקמ הנתנ וז הדבוע .המחלמה ץורפ ינפל

 תרזעב לכות זאו תורבקה תיבב ןיידע יוצמ הרבקש

 ריעל התוכייתשה תא חיכוהל הבצמה לע תבותכה

 .הימולוק

 ימע ואוב ,ימוקמה ןוטלשה יגיצנל הרמא ,ואוב,

 .."ימא לש הבצמה תא םכל האראו

 לש םינבואמה םהיתוחומב והשמ עז ,תאז עמשב

 רתיב סחיתהל ולחה םהו -- םיינוריעה םיטארקורויבה
 תאזב ךא ,המישרב התוא ומשר ,ןכא .הירבדל ןומא

 ,םתהל אכהמ הילגר תא תתכל דוע הילע היה ,יגס אל

 ,חבטמהמ קלחו ,דחא רדח הל ביצקהל וליאוהש דע
 ..!איה התריד ךותב ףתושמ שומישל

 ,התרידב האצמ םתוא ,םישדחה םיתב-ילעבה ,םרב
 לכ ךשמב הדיאל וקיצהו "הריזגה. םע ומילשה אל

 ..הצוחה התוא ופחדש דע ,וז הרידב הירוגמ ישדוח

 תולכנתההו ץחלה תא לובסל דוע הלכי אלש ןוויכ

 .בוזעל הטילחה ,םינכשה דצמ
 תומוקמ תא הפילחמו הדנו הענ התיה .ךליאו ןאכמ

 'חרב הררוגתה המ-תפוקת .םירקבל םיקרפ הירוגמ

 -בע רחא ,("חבולק'צ,ל המש וניש תעכ) "יקסבשרק,

 -טס,ל החמש תא וניש הליחתש -- הנליצסוק 'חרל הר

 המש תא וניש היצזינילטס"הדה זאמ םלוא ,"הניל

 ,הטיקינ לש וניח רס רשאכ -- ףוסבל ;"הבו'צשורכ,,ל

 תאזה םעפה ."הנלרטאית,ל המש תא םעפ בוש וכפה

 תבריקבש ינפמ ,הזה םשל "יניינע, עקר רבכ היה

 רשא ,"הדזיבג, עונלוק םעפ היהש םלואה יוצמ םוקמה

 דוסה לש המש לע עובק ןורטאית תויהל םייתניב ךפה

 ."'הקניארקוא היסל, -- תיניארקואה תרפ

 ,הכורא הפוקת וכשמנ דוע גינק הדיא לש הידודנ
 םנמאו -- הרזעל תופצל הלכי ונממש םדא האצמש דע

 .יהשלכ הרוצב עייתסנ ןיינעה

 ינפל ,ןמרייש םשב הימולוק שיא ,ידוהי הז היה

 היהש ןיינבב ,וקשויצסוק בוחרב ררוגתה המחלמה

 אוהש ,הז ןמרייש .ץיבורוה תחפשמ לש התיבל ךומס
 היריעב ןהיכ ,סירוי .ל,י עודיה תדה הרומ לש ודוד ןב

 רתיה ןיב תלפטמה ,תילהנימה הקלחמה לע הנוממכ

 םיצמאמ רחאל .היסולכואל .תוריד תבצקה ןיינעב

 דחא רדח םירחהל ודיב הלע ,תויולדתשהו םיבורמ

 ותוא רוסמלו םירדח 4-ב ררוגתהש ,דדוב יסור לצא

 זאו התנעשמ תא ףוס ףוס האצמ הזה םוקמב .הדיאל

 זכרמ הימולוק התיה הירטסוא תפוקתב םגש ,ןיינעמ (*

 וליפא וססבתה םידוהיה לש רכינה םקלחו בושח יאבצ

 ר"ד לש ורמאמ האר) .תאזה הדבועה לע תילכלכ הניחבמ

 .("היטוקופ תריב -- הימולוק,, הז רפסב רורב .י .א

 היהש תשורחה תיבב הרידס הדובע -- דובעל הלחה
 םירציימ התעו ץיבורוה תחפשמל המחלמה יגפל ךייש
 ןתוא ןה תונוכמה ,בגא .אבצה ליבשב םינבל וב

 ןהב לח אלו -- תונוליו ןכל םדוק ורציש תונוכמה
 .יוניש לכ

 יאבצ דקומ -- הימולוק

 רבודי םהילע ,ריעב ולחש םיבורמה םייונישה ןיב

 דקומל ךפהנ םוקמהש הדבועה תטלבתמ ,ןלהל דוע

 ,ריבכמל אבצ תודיחי תוזכורמ וב .ןיפנא בר יאבצ
 ליח וליפאו הירליטרא ,םיקנט לש תודגירב ןהיניב

 -קלא קשנ ילכ תלעפהב ךורכ ודיקפתש ,ינורטקלא

 ךדמלל ,"יקי'צטקר, לכ יפב םינוכמ םהו -- םיינורט

 ,רבתסמ ,ונחיש-תב לש הירבדל ."תוטיקר,ב םיקסועש

 השמיש ,1956-ב הירגנוהל תיטיבוסה השילפה ברע יכ

 םג .השילפה תוחוכ תוכרעיהל ירקע סיסבכ הימולוק
 סיסבב הנח ,תודיחיה ןתוא לע הנמנש ,ריואה ליח

 ןאכמו (אליעלו אליעל בחרוהש) 'ץינרוקב הפועתה

 ,םשל הפמ .ירגנוהה דרמה יוכיד -- ותמישמל אצי
 תוניפבו ריעה תובוחרב םימיה םתואב עומשל היה ןתינ

 ןהילעבש ,תויטיבוסה םישנה דצמ תמוערתה תא ,תונוש
 -ירצ המ םשל, חסונב ,השילפה עוציבב םיברועמ ויה

 דמחלמה דחפ ללגב הלועפהמ ןתדילסו ,"תאז לכ םיכ
 .ידמל היולג התיה -- היתונברקו

 -למדיאבצ זכרמל הימולוק תכיפה לש הז רשקהב

 דורחה תיבש ,הדבועה תא םג הארנכ ףוקזל שי ,יתמח

 תויהל ךפה (תבכרה תנחת דיל) יקספוקסיב לש תש
 (*.םיקנט רוצייל תשורח תיבל

 םילפכ הלדג היסולכואה

 תקיחרמ תועמשמ ןהל שיש ,תופסונ תודבוע יתש

 םוחתב ןה -- הימולוק לש יללכה הנויבצו הייחב תכל

 .יתואירבהו ילכלכה

 םוינרוא יצברמ םיטיבוסה וליג הימולוק תוביבסב
 הזה רקיה םלגה רמוח תקפהל םילודג םילעפמ ונבו

 .תיתמחלמה היישעתל

 רומסה םיטפרקה ירה לש םילקאהש ואצמ ,ןכ ומכ
 יכרדב תורושקה תולחמ יופירל דואמ יוצר ,םיכ
 -בה יתבו םימוירוטנס לש תשר התנבנ ןכלו המישנה

 ואיבה -- הלא לכ .(יסור הדימ הנק יפל) םילודג האר

 הרועישש ,ןיסולכואה רפסמב הלולת היילע ידיל

 הנומ םויכ .תיתמחלמ םורטה הפוקתל האוושהב לפכוה

 .םיבשות ףלא 907מ הלעמל הימולוק

 'בגה לש הנורחאה התייהש תפוקתב -- 1969 תנשמ
 םיטלוב םייוניש הלא יא דוע הב ורכינ ,ריעב גינק

 בוחרב תילוטקה היסנכה תא :רחא וא הז םוחתב

 -עצל רחסמ תיבל וכפה -- בונויגל תניפ ,הנליצסוק

 היהש שרופמה םשה תא .תיקדס ינימ לכו םידלי יעוצ
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 -סוק 'חר דצל הנפש ,היסנכה ריק לע הלעמל תורח

 .רויש אלל וקחמ ,תודגא ורפיס ויתודוא רשאו ,הנליצ

 הלוקש,) ינוריעה ןגה דיל ,ירחסמה רפסה תיב תא

 תיב תא .םידב רציימה לעפמל וכפה ("הבולדנאה
 ר"חיב םע ודחיא (תושרבמל) רגה .ב .ק לש תשורחה

 .םידב וב םירציימו -- תותילטל רלה לש
 רנ'צשוא הסק,) ןוכסיחה תפוק לש ןיינבה םוקמב

 אבצה, לש ןודעומה הזה הנבמב םויה םייק ("י'צסונד

 תרתחמה י"ע הזה תיבה תצוה 1950 תנשב ."םודאה

 .שדחמ םקוש אוה ךא ,"םיצבורדנב,ה לש תיניארקואה

 'חרב םיסורה ומיקה ,היסולכואה לש הלודיג בקע

 דורח תיב, ,ףליה הירמ ינמרגה רפכל ךרדב ,הנוסליוו
 ןאכמ .םחל תייפא לש יתבר הקופת םע "םחלל תש

 ןיטאלדב םוינרואה תורכְמב םידבועל םחל םג םיקפסמ

 .הכומסה
 ימיב ,עובשב תחא םעפ קר םימייקתמ קושה ימי

 שרגמה םוקמב וליאו ,"ץלפ-ייה,ה שרגמב ,ןושאר
 לש תולגעה תואמ דימת וזכרתה וב ,לנקה דילש

 .(ירוביצ ןג) קראפ םקוה ,םיירפכה
 הקסבונרט 'חרב ,קיתעה תורבקה תיב םוקמ תא

 .קראפל םג וכפה ("הקסנאידר,, הזה בוחרה ארקנ םויכ)
 ושמתשהש םיצאנה י"ע ןכל םדוק דוע ואצוה תובצמה

 .םיכרד ףוצירל םהב
 דיש ולח "הקבוטנצניוו,ב שדחה תורבקה תיבב םג

 וקסרתנ םישנה תקלחב .ראשנ ודוסיבש םגה ,םייונ

 דע ,ובחרתנו וחמצש םיצעה ישרוש תאפמ תובצמה
 .םירבקה ץוציפל ומרג רשא

 -אנה לועמ הימולוק לש הרורחש לע תוברקה תעב

 תורושב ומחלש ריעה ינבמ םירוחב ינש ולפנ םיצ
 -בקה תיבב ורבקנ תונוטלשה רושיא יפלו יסורה אבצה
 'בגה לש הנורכזב ורמשנ אל -- ונרעצל .רומאה תור
 .םילפוגנה לש םהיתומש גינק

 וק ךושמל םיסורה וצר 1964-ב וא 1965 תנשב

 .תבכרה תנחתל ידוהיה תורבקה תיב ךרד לזרב תליסמ
 רשא ,ריעב ודרשש םיטעמה םידוהיל עדונ רבדה

 -מאב וברעתה הלאו הדנקב םהיבורקל ךכ לע וחוויד
 .הלכוס המיזמהו -- ידנקה לשממה ישנא תועצ

 תטרדנאה ללגב רטופ

 -תהש -- ונחיש תב תרפסמ תניינעמ תירקת לע
 םינמרגה ורקע המחלמה ןמזב .1953 תנשב השחר

 תורבקה יתבמ תובצמ םיאמט םיניארקוא תרזעב

 .םינוש םיכרצל -- ליעל רכזוה רבכש יפכ ,םיידוהיה

 ןהל ודיעוהו תודורווה תובצמה תא ורחב ,רתיה ןיב

 םויכ) וגיקסדוסליפ 'חרב הקרזמ תמקהל דוסי שמשל
 -למה ינפל היהש םוקמב ,ראודה ןיינב דיל ("הנינל,

 ."יברק, םשב רחסמ תיב המח

 -קעב האבש הגיסנהו םהב ואילפהש תוכמה תאפמ

 הכאלמה תא םילשהל םינמרגה וקיפסה אל ,הלא תוב

 ואב .הרטמו דועיי אלל ומכ ראשנ םוקמהו היוזבה

 הטרדנא "דורווה דוסיה, לע םיקהל וננכתו םיטיבוסה
 דדב .הכודמה לע ובשיו היריעה ירבח ופסאנ .ןילטסל

 רשאב םיבוסמה ןיב םיעד תומימת התלגתנ ללכ ךר

 םע םלש היה אל דחא שיא קר ,תעצומה תינכתל

 דוע רכזוהש) ןמרייש ידוהיה רבחה הז היה .ןיינעה
 .תירוקמ ךרדב קפס תולעהל זיעהו (ונתמישרב םדוק

 םיכירצש םיכסמ יננה, רמאו חתפ ,ינורקע ןפואב
 הטרדנא םיקהל ונל דובכל הז היהיו תאז תושעל
 ןילטס יואר אל םא איה הלאשה ךא ,"לוגדה גיהנמ,,ל

 לע רשאמ ,האנ רתוי דוסי לע הטרדנא ול ומיקיש

 ...1? תורבקה תיבמ ורקענש תוידוהי תובצמ

 דוע ולכי אל םהו הכובמ הררתשה ריעה ירבח ןיב

 הלטוב םימיה תצורמב .הז ןודנב הטלחה םושל עיגהל
 ריעה תא בזע ,ודיקפתמ רטופ ןמרייש לבא .,תינכתה

 .ועדונ אל ויתובקעו

 הימולוקב םידוהי

 -בי הימולוק ריעה תובוחרב םויכ רובעיש ימ ,ןכא

 ,ריעה לש הייפואב ולחש םיגלפומה םייונישב ןיח

 ףונב יוניש לח ,לכמ רתוי םלוא .הפונבו הנויבצב
 ,בוחרב תעמשנה תיטננימודה הפשה .הלש ישונאה
 -- תיסור .תיניארקוא -- איה ,תידעלבה הפשה טעמכ

 .הימולוקב ללכב דוע ןיא םינלופו דואמ טעמ םיעמוש
 ןה תויגרטה תודבועה ירה ,תידוהיה היסולכואל רשא

 תודהימ .תראופמ הליהק התואל רכז דוע ןיא ,תועודי

 .םידדוב םידירש אלא ,םוקמב וראשנ אל הימולוק

 תוחפשמ םינומשכ -- הימולוקב םויכ םירג ,הז תמועל

 דומה תירבב םינוש תומוקממ ןאכל ועיגהש תוידוהי

 -רטירק יפ לע ןיסולכוא תרבעה תרגסמב םבור ,תוצע
 .םיילכלכ םינוי

 ,ןיד יכרוע השולש םינמנ וז תידוהי היסולכוא לע
 .םייחה ימוחת לכב םידבוע ראשהו -- םיאפור רפסמ

 .בונישיק יאצוי -- םהיניב םיטלוב

 העברא קר ריעב םיאצמנ המצע הימולוק ישנאמ

 תוקיפסמ םתוא רופסל ידכש ,רבדה יגרט המ) םידוהי

 רמהטוארק לשיפ :םה הלאו ,(.!תחא די תועבצא
 לש דיקפתב שמשמה ,ףיירג ,(עבש"ראבב חא ול שי)

 ,ךרוטש םשב דחא ידוהי ,ריעב ןוכית רפס תיב להנמ

 -שמ לש ץעה יקסעל הפתוש התיהש החפשמ התואמ

 ןורטאיתה להנמ וניהש ,ואט בקעי ןכו ,רטיב תחפ

 .ינוריעה

 רמה ףוסה

 ןיינמ היה ,גינק 'בגה תראתמש יפכ ,1958 תנשל דע

 ךא ,הקצל'צש 'חרב םידוהיה לש םיתבה דחאב עובק
 ךכ היהש השעמהו .הביאכמה הרוצבו קרפתהש ופוסב
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 םויִמ הפירחהו הכלהש תקולחמ החמצ ,המכסה ללכל 'םיינטא,, םיזוכיר ינש ורצונ ןיינמה יאב ךותמ :היה
 םימיה תוברבש דע ,'וגו ...םירופכ םוי דע הז םירופכ תביבסמ םידוהיהו ,הזמ ,זלבו ידורב תוביבסמ םידוהי
 הזה דירשה לע םגו -- תונוטלשה י"ע ןיינמה רזופ יתשל .הזמ -- (דועו ,בונולבי ,יטוק ,בוסוק) הימולוק
 .ביאכמו רמ ףוס אב ,ץקה אב םיידוהי םייח לש ועיגה אלש ןוויכ .רוביצב הליפת ילעב ויה תוצובקה

 .ש .מ :

 י ל 2: הפיחב ונריע ישודקל הרכזא
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 םירדענ רכזל
 .(ראב ורטפנש הימולוק יאצוי לש סרכז תא ןאכ םילעמ וננה ןכרומ שארב

 א

 היוא בייל רנבא

 ףסוי גוצבא

 ריאמ ןיטשלדא

 רזעילא רגנוא

 לעוונייז רנזייא

 (באז-יבצ 'רב) םהרבא רגניטא

 (לשיפ 'רב) סנאמ רגניטא

 והירמש גרבנלא ר''ד

 ינוט דולסקא

 (יצלארשי-תב) םירמ יזרא

 ב

 ףלוו רטיב

 (ריאמ-ליח ןב) והיתתמ םיובנריב

 שריה רכב
 המיס לטנמולב

 ףסוי וסב
 סהרבא ןמגרב

 (הדוהי ןרהא ןב) םחנמ קחצי ןמגרב
 הרש רורב
 (ןהכה לאכימ 'ר ןב) קחצי רורב ר''ד
 הלוגס רורב
 ןתיא רורב
 בקעי רלטרב

 (בייל-ןב) השמ בקעי רלטרב
 רשא סחנפ טוהנוב
 הגלוא ץינרב ר''ד

 ג

 (רפט לפוק תב) הרובד ןייטשדלוג

 (דוד דוד תיבמ) הנח דימשדלוג

 (לנמ 'רב) לאומש (גרוונורג) ןרוג

 יכדומ רלג

 םלושמ (רענייוו) ינפג
 (הניטנגראמ) השמ רמורג

 לטנא גרוונורג

 (יכדרמ ריאמ ןב) ףסוי גרוונורג

 (ןמרה) יבצ גרוונורג

 (ריאמ ןב) ןמרה ןירג

 (עשוהיס ייח ןב) םולש ןירג

 (םולש תב) הלדא ןירג

 (םולש תב) לחר ןירג

 ד

 (לשיפ ןב) ליח רטסבוד

 ןמרפוק (שריהת ב) ותסא שידגילד

 (יבצ לארשי 'רב) עיסיז ןרוד

 (דוד 'ר תב) הדיירפ ןרוד

 (עיסיז 'רב) השמ ןרוד

 ה

 השמ גינַאה

 לדניז םהרבא ץיבורוה

 (בייל ןב) ףסוי ץיבורוה

 (גילז תב) הפי טרנזליה

 ((יבורוה לדנוז-םהרבא תנמלא) הינה ץיבורוה

 ןועמש ןילה

 (רזעילא 'רב) םהרבא רלה

 לדנמ גרבסגינה

 ריאמ שידייה

 (ריאמ ןב) השירג שינייה
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 בקעי גרבלזיו

 (הינמרגב) .א רוודניו

 הרלק (יזנכשא) דלפניו

 לאומש רלקניו

 (לייח ,לאומש ןב) ריאמ (רומ) רלקניו
 (לאומש ןב) ןושרג רניו

 דוד סלגסיו

 (טאר) לארשי ידעו

 ז

 (רב הדוהי 'רב) רסיא ןמדייז

 (רב הדוהי 'רב) יאתבש ןמדייז

 (רב הדוהי 'ר תב) הכלימ (ןמקריצ) ןמדייז

 (במוד) ףסוי ןמגילז

 (רזעילא ןב) לאומש רלמז

 ט

 ןואיל ןמרוט

 יכדרמ (ןמסטורג) גייט

 (לפוק תב) הרובד רפט

 ל

 (ריוגנל) הקבר רפיל

 (עדייז-ףסוי 'רב) שובייפ ןמדנל



 ידלופ רקסל

 (לשנא 'ר תב) הקבר (ןיילש) טקל

 (ריאמ יכדרמ 'רב) יבצ סקל

 (יבצ 'רב) הרש טקל
 (יבצ 'רב) םולש סקל

 (השמ 'ר תב) הרלק (לדניפש) סקל

 לרפ סקל

 מ
 םולש ריאמ
 ףסוי רלהמ
 (יבצ 'רב) לדנמ בקעי דיישקרמ

 נ

 (ןמרלק) .א .מ רוהנ ר''ד

 ףסוי טוגיונ

 רגלווכנ

 (בייל ןב) לשיפ טמנ

 סט

 (ריאמ 'רב) קיזייא רכס ר''ד
 רכס ר''ד

 (באז) לוולוו קס

 עיצווא קס

 קירנה רסורט

 (ףסוי 'רב) לאומש רטורס

 רטורס ר''ד
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 (יכדרמ רזעילא 'רב) חנ סייח ררפ

 (קחצי 'רב) ריאמ ררדפ

 (לצרה 'ר תב) םירמ ןלצרופ

 (יבצ 'רב) בייל הירא רבורטפ

 רזעילא ץלוהקי5פ

 (לאירזע ןב) השמ ןייטשנזלפ

 ךונח קלפ

 ףסוי רלדירפ

 םהרובא שיופ

 (עטנ ןב) ךלמ רגנימרפ

 (םאה) רגנימרפ

 (םחורי 'רב) סוחנ רגנימרפ

 (ףלוו 'ר תב) הגייפ רגנימרפ

 קיזייא ןרפ

 צ

 (היבוט 'רב) דוד רנזיצ

 (רלטרב תיבמ) ינא5פ רנצ

 ַק
 (\יניירק) םירמ ןמפואק

 (םחנמ 'רב) ןועמש רלגוק

 הימולוק רפס

 (ךורב 'רב) םחנמ רלגוק

 (ןימינב 'ר תב) הצנירפש רלגוק
 הטרב למיק
 השמ רוטנק
 םירפא רוטנק
 דונוב רוטנק

 קחצי רוטנק
 תשמ גינק
 (םייח 'רב) יבצ ןטסק
 ןתנ ולסק

 (השמ 'רב) דוד רעגרעבזיירק

 (ןוהא ןב) ןועמש ץינירק
 פוק

 השמ ןזור

 לסוארטשנזור

 (עשוהי 'רב) לשיפ ךיירטשנטור

 (לארשי 'ר תב) םירמ (ןמרפייא) ךיירטשנטור

 השמ טר

 םלושמ טר ג'הרה

 ףסוי רנטר

 (הירא) יצבייל רלמר

 (והילא 'רב) שריה הדוהי רלמר

 הנימ רלמר

 (לארשי 'רב) באז (לאימחרי) רלמר ר''ד

 ש

 (המלש ןב) ויניז רדואש ר''ד

 קרמ רבואש ר''ד

 לואפ רדואש

 (רגיצ תיבמ) ילט רבוש

 (הדוהי בקעי ןב) קחצי ךרוטש

 (ךורב 'ר תב) לטיג ךרוטש

 בד גובנוטש

 סוחנ ןב ינוליש

 (טארנזליה תיבל -- הטסוג) הדלוג ןרוהנייש

 (םחנמ קחצי 'רב) בקעי ןמרייש

 (לאומש 'רב) בקעי רייש
 (ךינה) ךונח רטכש

 (ןמרפייא בייל תב) הנשוש רטכש
 (וסור) הנשוש רטכש

 (םוחנ ןב) ןיילש

 רזעילא טדימש

 המחנ טדימש

 הרש רצינש

 (הדוהי ןב) ילתפנ ררינש

 (הדוהי תב) הרלק ררינש

 (שירל) םירמ םייהטופש
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 רזל .ד ר''ד

 לקיב המלש ר"ד

 .תיתרוסמ החפשמב לדגו הימולוקב דלונ
 -ץראל הנקיז תעל הלעש ,רנפג םלושמ 'ר ,ולש אבס

 וליאו ,םילשוריב םיתיזה-רהב הרובקל אבוה ,לארשי

 ילמה ירחא תולעל הכזש -- ,האושה ילוצינמ ,ויבא

 תוחונמל אבוה ,לארשי תנידמב םינש המכ יחו המח

 ןמ החפשמה לש האצומ .הוקת"חתפ לש ןימלעה-תיבב

 הטרדנא לקיב הל םיקה רשא ריעה וז ,הימולוק ריעה

 -ויב בוטה רפסה -- "הידוהיו ריע, תראופמ תיתורפס
 .וברחנש הלוגב לארשי תוליהק לע םעפ"יא בתכנש רת

 ירואית םע ,ןדועמ יריל רומוה .הבהא ,טויפ אלמ רפס

 םלוע -- םיססות םיידוהי םייחו ,םיסופיטו תויומד

 .לובמה ינפלמש
 ילת לש הביבסב ,הז םלוע ךותב לדג לקיב המלש

 אוה םלוא ,םיאנקו םיליכשמ ,םידיסחו םימכח"ידימ

 היה וכוניחו -- שדחה רודה תא רבכ למיס ומצע

 .יתרוסמה "רדח,הו תירטסואה היסנמגה ןיב קלוחמ

 תוברת ןיב וז וכרד תא רפוסה רידגה םינש רחאל

 שמתשהל םא -- "תידוהיה העדותה, ןיבל הפוריא

 דימת, :ידמל הרורב הרוצב -- וננמז לש חנומב

 :לקיב חסונ ,ידיאה רוקמב) המשנבש תובחר יתשגרה

 יל היה רצו תודהיה םוחתב ("תובחר עקידהמשנ,

 םאש ,השגרהה יל התיה ירוענ ימימ ...בחרה םלועב

 ילש תוילאסרבינואה ירה ,תוילאסרבינואב רבודמה

 תופשב אלו תירבעבו שידיאב הייוטיב תא תאצומ

 ,רמולכ ..."ןתוא דומלל ילע היהש תוקיתעהו תושדחה
 תצורמבו ,ארמג ףד אורקל ןלהל ריבסמ אוהש יפכ

 -דיבוא אלו ,לצרהו םעה"דחאו ,קילאיבו ץרפ -- ןמזה

 'ץיבייקצימ -- אל וליפאו התיג אל ,ימורה סוי

 .ינלופה
 תישיא הרכה לקיב ר"דה השע ,בגא ,קילאיב םע

 תמחלמ ימיב הז היה .תצקמב תויטמארד תוביסנב

 .ןיצקכ ירטסואה אבצב תריש לקיבו הנושארה םלועה
 "בש רצנוזיא תיזחב םימדה-תוברקב ףתתשהש רחאל

 דובכה הניארקואל ידוהיה ןיצקה חלשנ ,הילטיז+דןופצ

 ויה .הירטסוא ,התירב-תבו הינמרג אבצ ידיב זא הש

 הרוילטפ תא ודירוה םירטסואה ,והובודוהות ימי הלא

 -ורוקס "ןאמאטא,ה תא ומוקמב ולעהו ןוטלשה ןמ

 "הו הסידואל לקיב עלקנ םימיה םתואבו -- ,יקסדאפ
 לש ןיצקה הארמל .קילאיב לצא רוקיב ךורעל ךל

 דתה ךא ,ררושמה הנושארל להבנ רזה שוביכה אבצ
 -בע וילא רבדל רז ןיצק ותוא לחה רשאכ דימ ששוא

 תוכהל םתאב,, :רומוה תמיענב טילפהש דע -- .תיר

 .."הכרבה םכילע אובת -- ונתוא

 תריב ,ץיבונר'צל לקיב ר"דה רבע המחלמה םות םע

 דרשמ םש חתפו הינמורמ קלחל הכפהש הניבוקוב

 -- תיתורפסה ותלועפ הליחתה ,תאז םע .ןיד-ךרוע לש

 רענ :רבסה ול שי הזל םגו -- תירבעב אל ,שידיאב
 תכרעמל ירבע רופיס חלש רשאכ ,הימולוקב היה

 הבושתב הכז אלו ליאוהו ,בוקארקב עיפוהש "הפצמה,

 םינש רחאל ,ינש רוהריה ול אב תעכ) ךרועה דצמ
 ויבאש אלא ,הבושת הלבקתנ תאז לכב אמש :תובר

 לכ תא הלתש ונב תא רעצל אל ידכ בתכמה תא זנג

 -- (.בלבש הדרחב הל הכיחו וז הבושתב ויתווקת

 ליעפ היה לקיב .שידייל רבעו תירבעל "ףרוע הנפ,

 ,תרוקבבו הקיטסיצילבופב ,הינמורב תידוהיה תונותעב

 ררוצה-ררושמהו רוכעה לגה הלעו רבג רשאכ םלוא

 ץרא תא לקיב בזע ,ןוטלשל עיגה אגוג ןאיוואטקוא

 ,האושה ברע שממ ,תירבה תוצראל רגיהו האנשה

 .הינשה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל רפסמ םישדח

 ןותעה לש ךוותה"-ידומעמ דחא היהנ קרוירוינב

 תועיבקב םסרפל גהנ םש ,"לאנרושזנעגרַאמזגַאט,

 אוה .תויתורפסה ויתוסמו םייטסיצילבופה וירמאמ תא

 ךרכו שידיא תורפסב םירקבמה יבוטמ דחאל בשחנ

 ("רוד ןיימ ןופ רעביירש,,) "ירוד ינב םירפוס, ויתוסמ

 תוקמע וב שי :ךרובמה וטע תולוגס לכב ןייטצמ --

 רשוכו יטיתסא םעט ,הבחר הביטקפסרפ ,תיפוסוליפ
 ד-רת לש הנימב הדיחי הזיתניס התוא םע -- ,חותינ

 ,לארשי חור םע -- הבש הפיהו בוטה -- הפוריא תוב

 רולו הלודג לארשי תבהא -- רקיעהו ,לארשי תמכח

 .תטה

 : לסרק .ג בתוכ תיתורפס תרוקיבב וכרד לע

 תומעפתה הלוכ לכ לקיב לש תיתורפסה תרוקבה

 וז תיתייווח תומשרתה רוסמל ןוצרו האירקה םע
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 רואית ,םיישיא תונורכז לש בוריעה םג ןאכמ .תלוזל

 האוושה ,םיינייפוא םיעטק בולישב רצויה לש ועקר

 אלו רפוס ותוא לש הריציה ידבור לכ ןיב תדמתמ

 .תימינפה התימא יפל הריציה תקידב -- הנורחאב

 ,תישיא םגו תיתורפס תומד אופיא תבצינ ונינפל

 ארוקל תשחמומ ןכו ,התוא תמלוהו הל האנ הריציהש

 -לעב לע ,לשמל ,ןאכ רמאנה .תחא תינאגרוא הביטח

 וירוחאמ רשאכ ,תירבה תוצראל עיגה לקיב המלש

 הקירמא ךא ,תינחור הריציו תוגה לש דבכנ ןעטמ

 תא סינכה הילכלש ,ותביתכ תעירי תא הביחרה

 תורפסב םירבדמה ישארמ השענ ךכו ,הקיטסיצילבופה
 ובקעש םידיחיה ןמ אוה .סונייקואל רבעמ שידיי

 ,חיגוס לכ לע תירבעה ונתורפסב השענה רחא םג
 .תדהואו -- החוקפ וניע התיה הז םוחתב םגו

 -תיטסאלפ תוירויצל שולגל גהונה רקבמכ תובשחמ

 .ומצע לקיב לע םג רמול ןתינ ,תיטויפ

 ל"ז רווארב לאכימ יבר

 (1949--1862) ט"שת--ג"כרת -- רווארב לאכימ יבר

 הירא יבר) הינברב תמסרופמ הליהק .שולאקב דלונ

 ,םיוברברול בקעי יברו "ןשוחה תוצק, לעב ,ןהכה ביל

 עודיה ,דועו הליפת רודיס ,"תעד"תווח, רפס רבחמ

 .(אטילמ ברה םשב

 ,ויבא .תודיסחהו הרותה יכרב לע לדג לאכימ יבר

 תכירעל הנש םיעברא ךשמב םק היה ,ןהכה השמ יבר

 היה החפשמב .תודחא תועש הליפתלו הרותל ,תוצח

 ורומ ,קסילרטסמ בסה תשרומ ,הליפתל תובהלתהמ ץוצינ

 ונב תא חקל השמ יבר ."ףרש,ה ירוא יבר קידצה לש

 ורכזלו ,בו'צידי'זמ קיזייא קחצי יבר לא םימעפ המכ

 .וייח ימי לכ ןמאנ לאכימ יבר ראשנ הז קידצ לש

 וילע םירופיס ןכו ,ויתודלות תא בתכ ותנקז תעל

 ץופנש (ב"הראב ג'כשתב הנורחאב) "קחצי ראב, םשב

 -גסל תודוה םיליכשמל םג האירקל חונו םידיסח יגוחב

 וידיסח ויהש קחצי יברו בוד יבר ,ויבס יבא .חצה ונונ

 הברה עמש תיבו'צידי'זה תלשושה דסיימ ,יבצ יבר לש

 וילע בתכ ותריטפל הנש האמ תאלמלו הז קידצ לע

 ןיב ץופנש (א"צרת) "קידצל יבצ., םשב רפס םילשוריב

 .םידיסחה

 העידי םג לאכימ יבר ול שכר שדוק ידומיל דבלמ

 באש הלכשה .בתכבו רובידב -- תינמרגב הדבכנ

 תרמ תא אשנ (1881) ב"מרתב ."דיגמה. ןועובשהמ
 לכ התגהש םימש תארי הליכשמ ,ירטסמ רמייצ האל

 ץרא ךרד םע הרות .תינמרגב םידרח ירפסב הימי

 תא וכניח וז חורבו םהייח ימי לכ גוזה תטיש התיה
 לאכימ יבר היה ירטסב .םהיתונב יתשו םהינב תשולש

 לעב ץיבורוה שוביל הירא יבר ריעה בר לש ודימלת

 ."םימשב ןרק,, ת"ושה

 לש רכשה לושיב תיבב דיקפכ דובעל לחה 1893-ב

 ד-חא תורש תונש ירחאו ץיבוקטאידב רלטרב תחפשמ

 .קסעה להנמל היה תוד
 םירמאמ בתוכ היה הנושארה םלועה תמחלמ ינפל

 ירחא וליאו ,בוקארקב עיפוהש "הפצמה. ןועובשל

 תצעומל רחבנ ,תירוביצ הדובעל םתרנ -- המחלמה

 -מ "םינקז בשומ, תלהנהל דחוימב רסמתהו הלבקה

 ."יחרזמה, ףינסלו רלטרב בקעי ריבגה לש ודוסי

 תופתושב רצק ןמז קסעו הצרא הלע 1925 תנשב

 ,הרותל שדוק ונמז לכ היה כ"חאו רחסמב ונתח םע

 הסמה רתויב הבושח וירקחמ ןיבמ .רקחמלו הליפתל

 חיכומ אוה ובש ,"םיעוטה ןבא וא הייתשה ןבא,

 הנש 24-כ .הייתשה ןבא וניא עלסה דגסמבש עלסהש

 -יחב קחצי וינוקז ןב תיבבו םילשוריב ויתוגב יתבב בשי

 תיב רצחב רבקנו םילשוריב ט"שת תבטב 'טב רטפנ .הפ
 םינב ינש וירחא חינה ותומב ."קדצ ירעש,  םילוחה

 םיינוכית רפס יתבב םירומ ,היפוסוליפל םיר"ד תבו

 .ה"בצנת .וירחא םינש שש הרטפנ ותנמלא .האפור תבו

 ,(1961--1897) א"כשת--ח"נרת -- רורב קחצי ר"ד
 רקיב ,ץיבוקטאידב דלונ -- לאכימ יבר לש וינוקז ןב

 הברה דמלו הימולוקב היסנמיגבו יממע רפס"תיבב

 -לופ היסנמיגב דמע תורגבה תניחבב .םידמלמ לצא

 היסנמיגה להנמ ,ץיביינבוקס להינו דסיש ,הניוב תינ
 -לו םינברל שרדמה-תיבל לבקתנ 1915-ב .הימולוקמ

 הריכבה ותוחאכו ויחאכ קסעו הניוב הטיסרבינוא
 ר'ד ראות לביק 1919-ב .היפארגואיגבו הירוטסיהב

 תויפארגואיגה תופקשהב רקחמ דוסי לע היפוסוליפל

 ןוכית רפס תיבב תורוהל אציו תידומלתה תורפסב

 .הינלופב הצליקב ידוהי

 דוהל לחה (1920) א"פרת םידומילה תנש תישארב

 דמע וז ותרמשמ לעו הפיחב ילאירה רפסה תיבב תור

 דיע תרגסמב .(1961) א"כשת רדאב ב"יב ותומ דע
 הירוטסיהב דומיל-ירפס סיפדהו רביח .הארוהב וקוס

 ריגו לארשי-ץרא תעידי דומילל רזע ירפסו הקיתעה
 .תורחא תונידמ לש היפארגוא

 דידי תארוה לע חקפמל הנמתנ תונורחאה ויתונשב

 שדוק ויה וימי לכ .היפארגואיגו לארשי-ץרא תע
 היה .ול הצוחמו רפסה-תיב ילתכב ךוניחלו הארוהל
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 ךרע כ"כ .ך"נתה ידומילל גוחהו "םש-להוא, ידסייממ

 דבע .תיאמדקא המרב םייפארגואיגו םיירובצ םירועיש
 הלוגס ותשא .הפיחב תמיקה ןרקה ןעמל בר ןמז םג

 יתשו םינב ינש הדלי ,הינמרג ילועמ ,םואבסונ תיבמ

 ןיב היה חורה רקיו האנ םלע ,ןתיא רוכבה .תונמ

 רהוסה תיבמ יצחו הנש ירחא ותאצב .היריב יריסא

 .ודיקפת יולימ תעב ןדריה רמשמב לפנו הנגהל רזח

 םינושארה וידלי ינש ןדבא .הריכבה תבה הרטפנ וינפל

 .עדי אל םחונ לבא ,ויתודובעל בש אוה .וחור תא אכיד

 אלמו וחורב ןנער ודועב וייח ליתפ הקתינ בל תפקתה

 .ה"בצנת .הארוהב וידיקפתב ץרמ

 רב .י א

 (ןיקריצ) ןאמדייז הכלימ
 הימולוקמ הנושארה הלועה

 תבורמ הקודא החפשמל 1899 תנשב הדלונ הכלימ

 .םייחה תוכלה לכב רומח יתד יווה ררש תיבבו ,םידלי

 היבא .םידימא ויהו רחסמו היישעתב וקסע םירוהה

 -סומב ךמתו ,תוירבל חונ םדאכ עודי היה הכלימ לש

 . .םיקקזנל םינוש תוד
 -ודלימ דוע הכלימ לע קיעה רומחה יתדה רטשמה

 הידומילב ךישמהל הל ןתינ אלשכ דחוימב ךא ,הת

 הכישמה איה .יתכלממה ידוסיה רפסה"תיב ירחא

 רעונה ןגראתה רשאכו ,המצע תעד לע הידומילב

 תחאל התיה ריעצהד"רמושה לש ןקב הימולוקב ינויצה

 .ןקב תוליעפה תורבחה

 -כהה תצובקל ,בובלסינטסל הרבע התורגבתה םע

 -עה תישארב הצרא התלע ןאכמו ,צ"הושה לש הרש
 הילעל הנושארה התויהב ,1920 תנשב ,תישילשה היל

 החישל התיהו ריעב בר םשור התשע התילע .הימולוקמ

 .לכ יפב

 .הניוב היבורק לצא הכלימ החראתה ץראל ךרדב

 לע םידומילב ךישמהל הל ועיצהו הבכעל וצר םה

 .התלעו ,הבריס איה ךא ,םנובשח

 צ"הושה תצובקב התיה ץראב התדובע תישאר

 -חבטמ לוהינל החלשנ םשמ .הד'ג--הפיח שיבכב

 -ללוס תלהנהב למרכה לע ללסנש שיבכב םילעופה

 התגאדבו התוריסמב הטלבתה חבטמה"תדובעב .הנוב

 -ובגב סוטפילקיוא יצע ועטנו שיבכב ודבעש םילעופל

 ךרע היה וז העיטנל .םידוהיל תוכיישה תומדאה תול

 תצובקמ םירבחה .עקרקה לע ונתוכז תעיבקל עירכמ

 רשא ,הכלימ תא וריכה שיבכב ודבעש "הימשור.

 ונימזה ,הרבחה ייחב דחוימב הרועמ התיהו הטלבתה
 .ןוצרב תאז הלביק איהו םתצובק לא ףרטצהל התוא

 יכה תודובעב הכלימ הדבע "הימשור, תצובקב

 .הדשבו םיצע תעיטנב ,לוקיסב -- תושק

 דודגב ,אבצב םתויהב ודכלתה הימשור תצובק ירבח

 הניחבמ םידכולמ םתויה תורמל ךא .ןושארה ירבעה

 .םתובשיתה תרוצ לע םהיתועד ויה תונוש ,תיתרבח

 רוביצב ומייקתה ,1922--1921 תונשב ,םימיה םתואב

 -שייתהה תורוצ לע םייביסנטניא םירוריב םילעופה

 וקלחתה "הימשור, תצובק ירבח ןיב םג .ץראב תוב

 ןיבל ,הנטקהדהצובקה ןויערב ולגדש הלא ןיב תועדה

 -בועה-בשומב םירחובה וא הלודגה הצובקל םיטונה

 לש תונושה תורוצל סחיב דואמ הטבלתה הכלימ .םיד

 -ריקה הרבחה לש םינוש םישיאל סחיבו ,תובשייתהה

 .תיצוב

 -יעפה םירבחה דחא .המ ןמז רחאל הרזפתה הצובקה

 תא םישגהל ךלה ,רתויב הל םיבורקהמ ,הצובקב םיל

 הכלה הכלימו ,דורח-ןיעב הלודגה הדצובקה ןויער

 הדובעל הלש טהלה לכב הרסמתה םש ,תרנכ תצובקל

 -צמש המדנו תורחא תודובעב םג הדבע איה .קריהדןגב

 .םוקמב קופיס הברה הא

 תרנכ-תצובקב םג רבשמ רבע הפוקת התואב ,םלוא

 : תובשייתהה תרוצ לע םיחוכיוהו םירוריבה עקר לע

 ירבח בור !הלודג הצובק וא הנטק הצובק ,ףידע המ

 ךרדב ךישמהל וטילחהו ,רכינ לודיגל וטנ אל הצובקה

 .קשמהו הרבחה תויורשפא יפל ,תיטא תובחרתה לש

 ,הלודגה הצובקה ןויערב ולגד רשא םירבחה ןמ קלח

 .דורח-ןיעל ורבעו תרנכ תא ובזע
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 צ"הושה ץוביקל הכלימ הרבע הבר תוטבלתה ךות

 התוא ורשק הירוענמ העונת ירשק רשא ,אפלא-תיב

 ףסויילתב הדובעה-דודגל הרבע םשמ .הירבח לא

 לש חבטמה זוכירל הרבעוהש דע ,םינש המכ הדימתהו

 .םילשוריב הדובעה-דודג תגולפ

 ועירכה םיעורגה םיילכלכה םיאנתהו השקה הדובעה

 םיאפורה .השק התלח איהו הכלימ לש התואירב תא

 .יופירל הניול עוסנל הל וצעי

 ךשוממ ןמז הדבעו ץראל הרזח התמלחה רחאל

 -הו םילשוריל הרבע םשמ .םידליה דסומב .ןמש-ןבב
 םימיל היהש ,םידלי-ןג היתורבחמ תחא םע המיק

 וב העיקשה הכלימ .םילשוריב םיבוטה םינגה דחא

 איה .הלחמה התוא הפקת בוש ךא ,תוחוכ הברה

 -ובעל תמייוסמ הפוקתל הרשקתהו התדובע תא הקיספה
 התדובעב .דוסיה-ןרק לש ןויכראב הלק תידרשמ הד

 דימת ,קופיס לכ האצמ אל ריעה ייחבו תידרשמה

 המייק איה .ץוביקל ,יאלקח קשמל רוזחתש הבשח

 דחוימבו ,םינושה םיקשמב הירבחו היתורבח םע רשק

 .םיגחב רקבל התברה וב ,דורח-ןיע קשמב
 .החפשמ ייחב התרעתה םילשוריב הייח ךשמהב

 .תרשואמ הפוקת הל התיה ןבה דלויהבו

 ירסיק יווא

 וקספ ןאכו דורח-ןיעל הכלימ הרבע 1943 תנשב

 םיחטשב לבסהו תויוטבלתהה ולדח אל ךא ,הידודנ

 .םייחה לש םינוש

 .התומ ינפל םישדח 10 ,הנושארה בלה תפקתה םע

 האכודמ התיה איה .דובעל אל םיאפורה הילע ורזג

 התסינ איה .הריזגה םע םילשהל הלכי אלו ,דואמ

 המ ןמז רובעכ לבא ,םויב תועש המכ דובעל ליחתהל
 -תהל הלכי אל רבכ זאמו ,תפסוג הפקתה י"ע הערכוה

 לכותש התוויק ,טעמ הל בטוה ךא .רתוי ששוא

 .הדובעב ךישמהל

 -יבש רשואמהו בוטה היה ,הלש ןורחאה יששה םוי

 תוכאלמב קסעתהל הליהתהו בוטב השיגרה ,הלאה םימ

 .תיבב תונוש

 -רדחמ הרזוחב ,1960 תנשב תבש תולילמ דחאב

 ,הלופעב םילוחה-תיבב ,הלילבו ,השק הפקתוה לכואה

 .םימלועל התחונמ האצמו התמשנ תא האיצוה

 תומד ,בוט תרחוש ,שפנ"תליצא התיה ל"ז הכלימ

 לש הימישגמ יבוטמו הימולוקב ינויצה רעונל תפומ

 .ץראב תיצולחה העונתה

 רידנ םדא - "רחט-רוחש.
 ילעמשכ יתיבמ יתאצי ,העיקש רחאל ,דחא ברע

 ךות ,עתפלו .רטמ אלל ,לוענ ךא ןנועמ ,תבוש עיקר

 ורשק םימערו םיקרבו םימשה ורדקתנ ,רפסמ תוקד

 לע יתרבע וב עגרב קוידב ,הצרא ךתינ לובמ .הרעס

 .טלקמ ולצא יתאצמ ךכ .רחס ר"ד לש ותיירפס ינפ

 אוהיו .וירפס ךותב בצינ אוה .בשי אל אוה .יתבשי
 יוטיבה הז היה םאה .ותחיש ךרד יל הרוכז .רביד

 ?דחוימ הכ היה תירבע תוסכ ושבלב רשא יאניוה

 ווישו ויניע תא רתוי דוע וניטקהש ויפקשמ הלא ויהה

 ? הז םלועמ אלש תומד ול

 -רל הצפחה ,הבוטה וז ,תונרקסה יב הררועתנ בוש

 .שפנה .המשנה קפוא ,קפואה ירוחאמ יוצמה תא תוא

 וליאכ ,יל ושיגה ,םהמ דחא לטנ .וירפס לע רביד אוה

 .יריחנ לא והלעא יכ שקיב

 "...ךייח לכ םה םירפסה,, :ול יתרמא

 ,םדאה תא שפחמ ינא םהל דעבמ,, .בישה "טעמב,,

 ,אוה םדא ,שעמבש ,בוחרבש םדאה .םדאה בטימ תא

 ."םדאבש חבושמה הז ירה -- רפסבש םדאה

 ארוקה םדאה וא, .,יתלאש ,"רפס בתוכה םדאה,

 ? "רפסב
 ףיסוה םשגה .רמא ,"רפסה תא בהואה םדאה,

 .תדרל

 ךל םה םירפסהש ,ןסר אלל יתרמא ,"רבדה המוד,

 .עגפנ אל אוה ךא ."סקיפ האידיא ןיעמ
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 איהשכ ,האידיאה .אל -- סקיפ, ,רמא ,"ןכ האידיא,

 עתפלו .קדצ אוה ."יאוול תושגדהב ךרוצ הל ןיא ,תמא

 .םילשורי לע רבידו רזח
 ?תובר םירע תרכהה !םלועב רייסל תיברהה,

 אל -- םילשוריל יתילע זאמ !תובר םירע תבהאה

 ."םילשוריל הילעה ירחא תודירי ןיא .יתדרי
 :רמאו רזח !יתענכוש אל יכ םשרתנ םאה .ונקתש

 םשגב ,ץיקבו ףרוחב .הלש לעש לכ יתעדי .הב יתקבד,

 ןושיל יתבטיה אל םלועב רחא םוקמ םושב .המחבו

 -יה אל םלועב רחא םוקמ םושב ,םילשוריבכ יתנש

 ."םילשוריב בשוח ינאש םשכ -- בושחל יתבט

 ,תרחמל .בוחרל יתאציו ימצע לא יתרזח .קספ םשגה
 וינפ לע יתרבעש העש ילא ךייח ,םירהצה תועשב

 ידכ, .ךויחב רמא ,"םשגל הכחת לא. .םולשל ויתכרבו

 ...*ילצא רקבל

 - דמל ינא וישכע -- תחא הנשו הגש םינומש

 -אה ינפ לע הז תוירבל חונו וינע ,קידצ שיא ךלהתה

 ימצע יתיארו ורבח לש ודפסה ירבד תא יתארק .המד
 .יתואיצמ יתלבו רידנ םדא לש ויתורוק רפסב ארוק
 לכ יח אוה .ותוא טרפ אל אוהו וידיב רניד ול היה

 ולש לאידיאב תוקבדו תוריסמ לש הובג חתמב וייח

 .םיהלא םלצב םדאה תא תרשל תונוכנו

 -שה אל ,ץוחמו תיבמ ,תוכופהת םוש ,תורומת םוש

 לכה ולחהשכ הנידמה תמקה רחאל וליפא .וילע ועיפ
 דרכה איהש ,הינפמ סונמ ןיאש הייפרהה לע םירבדמ

 לבקל בריס -- הל םדקש ךשוממה חתמה תובקעב תיח

 ויח תא לחה אוה יכ הוז הייפרה תפקשה ומצע לע

 .ןימאמכ וייח תא יחו םלוחכ

 (2.4.65 םוימ ''צראה,,ב רמאמ ךותמ)

 רחשס-רעכאז קחצי
 (27.2.65) ז"ש רדאב ה"כ דע (1897) לצרה ימי זאמ

 -כל .ומצעל תיראש אלל ,ושפנו ופוגב ומע תא דבע

 "ורפ אלל -- ירירע ותומב .ותויחונלו ותסנרפל ,ודוב
 הויצ -- לכמ בהא התוא ,תמיקה ןרקל הליחנהל הט
 .רקחו הארוה ישומישל הלחממ לדלודמה ופוג תא

 .הימולוקב 1883 רבמצדב דלונ ,רכאס ריאמ ןב קיזייא

 היה ,1922 ףוסב םילשּוריב בשייתהו הצרא הלעש ירחא

 ר"ד ראות תפסותב ,הז םש לע .רחס"רוחש קחצי ומש

 הטיסרבינואה ומסרפ ,הניוב הטיסרבינואב ול שכרש

 -יסמו ותריטפ לע לבא-תעדוה "הסדה,, תלהנהו תירבעה
 .ללכה תבוטל ותפוג תר

 שש וא שמחה לבא ,תישיא ויתרכה 1901 ץיקב
 רברפב .הליהתל אלו ,ינזאל ומש עיגה ןכ ינפל םינש
 דתה קיזייאו וירוה ובשי םירצונו םידוהי לש ברועמ

 םירענ םע תורגתב םהמע ףתתשהו "םיצקש,ל רבח

 ה'צריאמ לש ונב :םירמוא ויה רדחה ירענ .םיידוהי
 רדגמ טומ רוקעל עדי אוה ."םיצקש,המ עורג רכאס
 חרז הנהו .לאמש לעו ןימי לע וב טובחלו םיפנע

 תומהב רחוס ,רכאס ריאמ תיב לע םג לצרה"רוא
 תוריסמ .בהלנ ינויצל ךפה ג"י ןב "ץקש,הו אוציל

 תיבב תרוסמ םצעב התיה לארשי דובכ דעב שפנ

 דמעומ דעב םימחולה ישארמ היה באה .הז טושפ

 רשא ,ךולב לאומש ףסוי רייד ,הניוב טנמלרפל םידוהיה

 ,גנילהור רוסיפורפה םע וטפשמב םימש םש שדיק
 לש הבוט הלוכסא .לארשי לע עשר תולילע לילעהש

 יצחלו קיזייאל אופיא התיה םידוהי דעב שפנ תוריסמ
 דייא לדג רשאכ .ויתויחא שולש"םיתשלו ויחא רסירת

 "םיריבג, ואנקתה ,ריעב הליהתל עדונ ומשו קיז
 הלמ .וידליל ,םילאה רבגה ,בצקה ןתנש בוטה ךוניחב
 יפמ ימימ יתעמש אל הפ לובינ לש ולצילצ ,הסג

 .קיזייא

 תוניחב ירחא היסנמגב דימלתכ יתלבקתנ 1901-ב
 המכל יתברקתה וז הנש לש שפוחה ימיבו תוינרטסכא

 .רכאס קיזייא םכותבו -- ילשמ תוהובג תותכמ םירבח
 ונמע תויעבב חחושל וניברה רהנב ץוחרל ונתכלב

 -שה םשל םירבח"גוחל דחאתנש ,ןויער יחומב הלעו
 תא םהל יתעבה .טרפב תודהיה תעידיבו ללכב תומלת
 .וב וזחאנ וליאכ םהו ,הז ינויער

 רתיב גוח

 -זחהו הלאה םישדחה ירבחמ םינש ואב םימיה דחאב

 ,ורפיס םיזמרו תומדקה ירחא .החישלו לויטל ינונימ

 זאמ ,םייתנש הז רבכ םייק ,עיצמ ינאש וגוסמ גוחש
 -מיגה תלהנהל עדוויי םא יכ ,תודוסבש דוס אוה .9

 ;רקיעהו .היצילגבש תויסנמיגה לכמ ונשרגי ,היסנ
 םאו ,"רתיב, ומשש םגוחל ינחפסל וטילחה םירבחה

 יל ויה .הבורקה םירבח תפסאב ינועיבשי םיכסא

 .רתויב המיעגה וזש ןכתי ,תומיענ תועתפה המכ םייחב
 וגג תיילעב ךומנו ןטק רדחב היה גוחה לש ונועמ
 יטלעוו עיינ יד, רברפב קיזייא לש רלדנסה בסה לש

 הלמה לש הנבומ בטימב טושפ ידוהי .(שדחה םלועה)
 -שוה .ותכאלמב קוסעלמ רבכ קספש ,שישיה בסה היה
 ימעל הנומאב דובעאש ,םיקלוד תורג די לע יתעב
 .ודוס תא םייקאו "רתיב,,לו
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 -- שפנו בל לכב םעל תונמאנ לע העובשה ירבד

 םעמשמכ םטושפ םמייק אל םירבחהמ שיאש ינמוד

 ינפב קיזייא חתפ תורנה תא ובכש ירחא .קיזייאכ

 םע ובש םירפסה תואמ עבשב האגתהו ,לודג ןורא

 "לאש,ש םידחא ויה םירפסה ןיב .רדוסמה גולטקה

 העבטוה רבכ "רתיב., תמתוחו רפסמ םימי ינפל ינממ

 יכרכ לכ ןוגכ ,םירקי םירפס המכ הירפסב ויה .םהילע

 -פסמ "םובחס,, םירבח .דועו סלפרק ירפס ,לודגה ץרג

 עגושמה ,קיזייא לש ותתסהבש ינששוח ,םהירוה תויר

 דחא רבדל ןועגשה .ותומ םוי דע םגו זא םג תונרפסל

 .וייח תא ףרש הז

 הניוב םינשה

 עידוהל ילבמ קיזייא םלענ 19037-ב םימיה דחאב

 םשמ תכלל ידכ הניול עסנ אוה .ונל וא ותיבב רבד

 ובל לע רביד ,הניוב וקיבדה ויבא .לארשי-ץראל

 הלעי ךכ רחאו היסנמיגה ידומיל תא םייסיו בושיש

 ומיכסה ףוסל .עומשל הצר אלו ןבה שקעתה .ץראל

 הלוח לצרה םלואו .ומצע לצרה ר"ד יפ תא לואשל

 תנש דבא ,וריעל קיזייא רזה .ותוארל ולכי אלו היה

 ,הניול ונינש ונאב .תורגב תניחבב דמע 1905"בו דומיל

 ללכבו ,תינויצ הדובעל אוה ,םידומילל יתרסמתה ינא

 דעו ותישארמ "טלוו יד, ימשרה ןועובשב האירק הז

 .ופוס

 והוסינכהו אבצל והוסייג הנושארה ע"החלמ ץורפב

 תא הארו םיסורה יבשב לפנ אוה .םיניצק לש סרוקל

 -סהש םשור יל היה םיטעמה וירבדמ .תוכפהמה יתש

 םיקיבשלובה רובגבו ,תוערואמב תופתתשהב ךןבת

 םות ירחא םייתנשכ .ושארל לעמ הפחיר תוומ תנכס

 .םסיסכראמל הייטנ לכמ אפרינ ,הניול בש תוברקה

 .רחא ןויער לש תבורעת אלל תונויצל רזח אוה

 תונרפס דמלש ירחא ,םילשוריב עיפוה 1922 ףוסב

 השארבש תימואלה הירפסב דיקפל לבקתנ .הניוב הנשכ
 תועד יקוליח ללגב ךא ,ןמגרב .ה .ש ר"ד זא דמע

 .ותרשממ רטופ

 דריאה תוישיאהמ ומשרתהש ,םיבוט םישנא ואצמנ

 חקל אוהו ,םירפס ול ונתנו רחסד-רוחש לש תיטסילאיד

 תא חיכוהל ,גולטקל םירפסמ רקיעה ,דיב אבה לכמ

 ול ויה) סנרפתה הממ רומאל לכוא אל .ותטיש תקדצ

 רוכשל ףסכ אצמ ךא ,(םייטרפ הארוה-ירועש םימעפל

 ."לצרה תירפס, תא חתפו השדחה ריעה זכרמב הריד
 תטישל םיאתמ דחוימ טנטאפ-ןורא איצמה םייתניב

 .הלא םירפס תונורא ןיכהש רגנ אצמנו ,ולש ןוכסיחה
 אלו םיפדמהו תויננוכהו תונוראהו םירפסה וברתנ

 בכשמ ול רדיס ןכבו .ןופסל הטימל םוקמ ראשנ
 םחלל בערש םימי ויה .ןושיל הלע םלוסבו תונורא לע

 .התל טרפ ,לישבת אלל וילע ורבע תועובשו שממ

 וידי ומב .וידגב ןויקנ לע רומשל עדי תאז לכב
 .םסבכ

 20 תב הירפס תוארהל היה לוכי רבכו ,םינש ורבע
 "מאמ ףאו .תפומל ןויסיטרכב גולטק םע םיכרכ ףלא

 ,דוחל ומשרנ םייטסיצילבופו םייעדמ םיצבקב םיר

 -צינה אב אל תאז לכבו .םאצמל היה לוכי שקבמהו
 .שאיתה אל אוהו ,וייח ימי לכ הפיצ ול ,ןוח

 תרבעהב קלח ול היה "הלגנ,בש ותדובע דבלמ

 .תיטסינוייברה תרתחמה דעב קשנ תרתסהבו קשנ
 דחפ .לארשי תנידמ ימיב םג ךכ לע רבדל הברה אל
 -ייה אל (1928) ט"פרת באב תומוהמה ימיב .עדי אל

 רפכ לומ תינוציח הנוכשב ויה ידליו יתשא .ץראב ית

 תוארל ואבש םידיחיה .יתיב לע ורי ונממש ,יברע
 חונמה יבא ויה הנכסה ימי םצעב ידליו יתשא םולש
 .ה"ע רחס קיזייאו

 רוסמיש רופס ןיא םימעפ ויתשקיב ,וימי בוריעב

 תא םש הלביו בשומ וא ץוביק הזיאל ותיירפס תא

 .בוזעי אל םילשורי תא :ולשב אוהו ,וייח תיראש

 -חמב הב לפיטש ירחא תוומב ותמדק השישיה ותשא
 לע חטתשהל אב היה םוייסוי .םידחא םישדח הל

 הלח רשאכ קר .רבקה לע ןשי והואצמ םעפו ,הרבק

 .םוידםוי רבק ירוקיבמ לדח ,אוה םג

 תיוסיקה סע תובתכתה

 -קבל ויתוחוכ תיראשב אב וז הנשב הכונחל בורק

 רהמ אצוי ינניא הנשמ הלעמל הזש עמש .יתיבב ינר
 רירשקב אוהש ,יל רפיס הנהו ,ונחחוש תוכורא .תיב
 ינפל .ןורחאה הירטסוא רסיק לש ותנמלא םע םיבתכמ
 .םילשוריב רבעשל תירסיקה הרקיב תודחא םינש
 התבשב הלצא תיב"ןב ןיעמ היה ויבאש ,קיזייא רכזנ

 ליח די לע הימולוקב ,דיתעב רצעה שרוי ,הלעב םע

 ,רשב הל קפסמ היה רכאס ריאמ ,ויבא .הבש בצמה
 .םיעוצעצ םהל איבמו הידלי םע דדיתה בגא ךרדו
 התריכזמ לבא ,הידי ומב קיזייאל התנע אל תירסיקה
 בצמ לע םיכורא םיבתכמ ול הבתכ תירסיקה לש
 אוה .היראוואבב הרייעב הבשומש ,תירסיקה החפשמה
 ימיב גוהנכ ,האנ די-בתכב םיבתכמה תא ונל הארה

 -חב רמא ,קשנתנ .ינג רעש דע ויתיול .ףסוי ץנארפ
 .םימלועל הדירפ תקישנ וז התיה .ונדרפ

 רורב .י .א
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 הש מ
 רקב לדגו 1887 תנשב הקנדורוהב דלונ טאר השמ

 וייח ויה וירוענמ .ותורגבתה תונש ורבע הב ,הימול

 .ךוניחח-הדשב תקסופ יתלב תוליעפ יאלמ

 רתוי רחואמו תובישיבו שרדמ-תיבב דמלש רחאל

 -יעפלו הארוהל רסמתה ,הניוב היפוסוליפל הטלוקפב

 דולוקב תינויצ רעוג-תדוגא דסיי 15 ןב .תינויצ תול

 ךשמנו לארשי-ימי ירבדלו תירבעל םיסרוק להינ ,הימ

 רפס"יתב להינו םזי ;םירגובמל הארוה-ילעפמ ירחא

 30 ןב .םידימלת יפלא ךניחו הניובו בוקארקב םיירבע

 ןויגוגדפב תירבעה תורפסלו ןושלל טנצוד הנמתנ

 ,"הירבע, ידסייממ .םינש 8 וב ןהיכו הניוב ירבעה

 ךוניחו הלכשה ןתמ ןעמל םג לעפש ,םינבר לש אצאצ

 תליהק לש יתד הרומ היה ,הרות-דומלת דסיי ,םייללכ

 הלש ךוניחה-תדעו שאר ,םירומה תורדתסה שארו הניו

 רפס רביח אוה .תינוריעה ךוניחה תושרב הגיצנו

 תופש 6-ב ץפוהש ",ונמע תפש, םשב תירבע דומיל

 תאייחה לעפמב ומש רשקנ ךכו ,תודחא תורודהמבו

 .תירבעה ןושלה

 הלודגה היופסה להנמ טאר השמ הנמתנ 1935זב

 תוינויצה תודיעוה לכב ריצ היה ,הניויתליהק לש

 1939-ב ץראל הלעשכ .םיינויצ םיסרגנוקבו הירטסואב

 ןיב תעד ץיברהו תוברתהו ןושלה תא ץיפהל ךישמה

 לש תוברתל הקלחמה ףינס להנמכ הליחת .םירגובמה

\ [ : 

 הע מ

 שארב התיה ,ןייטשנזלפ השמ תא הטילבהש הנוכתה

 -ומעה הנומאהו ובל"בוט ,ותויממע ,ותוטשפ הנושארו

 ובלב אשנש םילאידיאל רוצעה טהלה ,הטקשה ,הק

 .תומדא ילע הנורחאה ותמישנ דעו וייח-ךרד לכ ךרואל

 דוה תשוריכ ותא איבה אוה ובלדבוטו ותויממע תא

 ,תימואל-תיתד תוברת הגופס ,הדימא החפשמל ןב .ויר

 תידיסחה היצילגבש הימולוקב תוידוהי תוחפשמ בורכ

 .דחי םג תיממעהו תבהלנה ,תחאכ הליכשמהו

 תיכוניחה וכרד תישארו -- השמ דלונ 1907 תנשב

 רשאכו .הבישיו הרות-דומלת ,יתרוסמ "רדח, :התיה

 "אתביתמ תיב,ל חלשנ ,דוע וקיפסה אל הלא לכ

 תודהיה תריבו ןילופ תריב ,השראוו לש תמסרופמה

 השמ לש ותמשנ הקבדנ וז השראווב .הלודגה תינלופה

 .ותרותו ר"תיב שאר תבהאל

 וירוה תיב לא ןייטשנזלפ השמ רזוח 1928 תנשב

 ,"אתביתמה"תיב,ב דמלש המכחו הרות אלמו שודג

 אוה ינוגרא רשוכו תובהלתה לש לודג ןעטמ םג ךא

 ט א ר

 -שמב תומלתשהל הקלחמה להנמ כ"חאו ימואלה דעוה

 -וריב תויממעה תואטיסרביגואה תא דסיי ; ךוניחה דר

 דע להינ ביבא-לתב דסומה תאו ביבא-לתבו םילש

 .ירבע קודקד וב הרוה תודחא םינש .םינורחאה וימי

 םשגב ,ברע"ברע דסומה תא דקופ היה ומוי בורעב םג

 -יכינח ,וידימלת יפלא .וב רבד לכל גאדו ,ץיקבו

 .תוברת-יליעפו םיצרמ ,םירומ לש לודג רוביצו דסומה

 .הבוטל והורכזי

 ןוק לאקזחי

 ןייטשנזלפב

 .ר"תיב ןק תא וריעב דסיימו הימולוקל ומע איבמ

 דע תיר"תיבה היכראריהה לכ תא רבוע אוה הז ןקב

 -אג תריב ,בובלב ר"תיב לילג ןיצק תגרדל ועיגה

 .תיחרזמה היציל

 ,הרשכהה תא רתויב הבא ר"תיבב וידיקפת לכמ

 םהה םימיב התיה רשאב ,ודואמ לכב רסמתה הל
 -יבו תויר"תיב תואמ .תדלומל הילעל הדיחיה ךרדה
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 היר'תיבה םכותבו הרשכהה תא ודוקיפב ורבע םיר"ת

 .1935 תנשב תדלומל האיבהו השאל אשנ התוא ,הטרב

 אוה טקש יכ, םיטקש םייח ושפיח אל םהינש

 ןכות היה אוה .דבלב ריש םליבשב היה אל "שפר

 ךרובמה טקשה יא זכרתה םהה םימיב .ףתושמה םהייח
 -- יקסניטובז באז לש השדחה ותריציב רקיעב
 םייחה זכרמב הדמעש ,תימואלה םידבועה תורדתסה
 םאוב םע דימ ,ומתרנ םהינש .ותעונת לש םירעוסה

 .ביבא-לת ידבוע תצעומב תינוגרא הדובעל ,הצרא

 ,החתפתהו הלדג ןג-תמרב הישעתהשכ ,1942 תנשב

 ואלה םידבועה תורדתסה ריכזמ דיקפתל השמ ארקנ

 חטשב ןויסנו בר עדי הנק אוה םש .ןג"תמרב םיימ

 חצינ יקסניטוב'ז תרות יפיעסמ דחאשכו ,הדובעה

 השמ איבה -- תויתכלממ הדובע תוכשל -- םשגתהו
 .ןהלש דוסיה יחינממ היהו ולש עדיה תא החמשב
 דונת ריכזמ -- שדח דיקפתל בוש ארקנ רתוי רחואמ

 ודיקפתל ושפנו ובל לכב רסמתה בושו תורחה תע

 ,שדחה

 .תבבלמ תוטשפב ,הרוצע תובהלתהב ,טקשב לכהו

 ףתתשה בל-הבוש ךויחב ,"חרזמה לתוכ,ל קחדנ אל

 -שמ -- יקסניטוב'ז תחפשמ יכ .םירחא לש םתחמשב

 .התיה אוה ותחפ

 ריאשה ,ימואתפ ןפואב רטפנ (1965) ה"כשת תנשב

 .םידליו הנמלא

 ג

 ל"ז גינק השמ

 דוד המכ הזמ ,המה המדא"ידבוע -- גינק תחפשמ

 םינש ינפל ויבא רכח הימולוק ירוורפמ דחאב .תור

 ריצו ריעה שאר ,יקצלק ר"ד לש ותזוחא תא תובר

 -קחה תרוסמב ךישמה ןבהו ,רבעשל יאניוה טנמלרפה
 -תמ ,הדשל םילעופה םע אצוי היה רחש םע .תיאל

 .רצוקו ערוז ,השרחמה ירחא םלתב ךלה

 -תסנכה, תיב שמישו םיכרד-תשרפ לע דמע ותיב

 השמ שרי ויבאמ .חרואה ירבועמ םיברל "םיחרוא

 םיצעל גאד ףרוחה אוב םעו "רתסב הקדצ,, תנוכת תא

 .ריעה יכרצנמ םיברל המדא-יחופתלו הקסהל

 לכל םרותש ינויצ ,ויתוכילהב עונצו רשי שיא
 .יאלקח קשמ הב םיקהלו ץראל תולעל םלוח ,תונרקה

 ירטסואה אבצל סייגתה הנושארה םלועה תמחלמב

 -יאבש הוואיפ תיזחב ירטסוא לייחכ ץמואב םחלנו

 .הילט

 "כא תוחפשמ 100"כ הימולוקל ועיגה 1936 תנשב
 ,תינלופה הלשממה ידי-לע ונמזוהש ,הירגלובמ םיר

 ירכאל תועודי יתלב תוקרי האקשה תוטישב לדגל

 דומלל ידכ ,םהמ םידחא םע רשקתה השמ .הביבסה

 .תושדחה תוטישה תא

 וכפה ,הימולוקל םודאה אבצה סנכיהב ,1939 תנשב

 ,ןמזה תוכופהת ףא לע ,םלואו ."זוחלוק,ל ותזוחא תא
 דחאכ םוקמב ראשנו ,הדובעה תא שטנ אל אוה

 .זוחלוקב םידבועהמ

 חקלנ ,םיצאנל םיטיבוסה ןיב המחלמה ץורפ םע

 תואלת רחאל עיגהו וגוסנש םיטיבוסה י"ע הדובעל

 .ןטסיקבזואל תובורמ

 -דלומ ריעל רזח ,םיטיבוסה י'ע ןילופ רורחש םע

 ותחפשממ .האושה תוארומ לכ ול ועדונ ןאכו ,ות
 ול ועדונ םייוגה וינכש יפמ .היח שפנ הראשנ אל

 .םיצאנה י"ע םתדמשה יטרפ

 אוה ךא ,םשל אובל והושקיב הניטנגראב וידידי

 .לארשי ץרא התע אוה -- םהל בתכ -- ימוקמ .בריס
 ואובבו .ץראל הינמרגו ןילופ ךרד הלע 1950 תנשב
 .תואלקחב קוסעל ונוצר לע עידוה ,הילעה רעשל
 רודסל הנפ דימו ,וכע די לע המדא תקלח לביק אוה
 ויטבל ויה םיטעומ אל .שדחה ותיב תיינבלו קרי"תנג

 לכה לע ךא ,ונממ וענמנ אל הטילקה יישקו ץראב
 ,והובזכיא אל ,וירוענ דסח ול ורכז וריע ינב .רבגתה
 ותוא הסנרפ קריה-תניג .ונימיל ודמע -- ול רצבו
 .דובכב

 שיאכ ,הלחנו החונמל ףוס ףוס עיגה רשאכ ,הנהו

 הנטקה ותלגעב ועסנב .ןוסא עריא -- וקלחב חמשה

 .תוומל סרדנ וכעבש תוקריה-ןכוד לא ותניגמ

 הלגעה לע הלע ינלשר גהנ ידי לע גוהנ אשמ"וטוא

 .טלמנ ןסרודה גהנה .וייח ליתפ תא קתינו

 םבלב ואשי והוריכהש הלאמו וריע ינבמ םיבר

 :ורכז תא הרקוהב

 רלברג יול



 הימולוק רפס 206

 ר"ד
 "טאידב ח"נרת ירשתב א"יב דלונ רווארב קחצי

 .ןהכה לאכימ 'ר ,ויבאב .(םירופכה םוי ברעב) הציבוק

 ךניח וז חורבו ,ירוקמ ןפואב הלכשהו תודיסח וגזומ
 לביק ,תיתרוסמ תידוהי הלכשה דצב .ונב קחצי תא

 הנושארה םלועה תמחלמ ימיב .ילאיסנמיג ךוניח םג
 םגו הירוטסיהו היפרגואיג הניובש הטיסרבינואב דמל

 .ץרווש 'פורפ לש ודוסימ ,םינברל שרדמה תיבב רקיב

 הרומכ דימ לבקתנו 1920 תנשב הלע לארשי ץראל
 דחא השענ ןמזה ךשמב .הפיחב ילאירה רפסה תיבב

 םודקה חרזמה ימיזירבדב וירפס .ועוצקמל םיחמומה

 -רתהו תופמה יצבוק ,לארשי-ץרא לש היפרגואיגבו

 הלאה תועוצקמה תארוהל בושח סכנ ושענ -- םימיש

 .אמייק לש ךרע ינב םהו

 דואיגה דומיל לע חקפמכ הנומ תונורחאה םינשב

 ודיקפתל רסמתה וכרדכו ,םיינוכית רפס יתבב היפרג
 היה םיקיתו םירומל .ויתוחוכמ הלעמל עגיו חרטו
 ךירדמ היה םיריעצ םירומלו תירבח הרוצב ץעיימ

 .תע לכב רוזעל ןוכנ ,יהבא

 -יבש המו ,וימי לכ היה המכח שקבמו הרות בהוא

 ,ןכ םושמ .םירחאל םג קינעהל הצר -- ומצעל שק

 רווארב קחצשצי
 אוה .םיברב הרות ץיפהל וצרממו ונמזמ הברה שידקה

 ינחור זכרמל םינש היהש ,הפיחב "םש להא, תא דסי

 דסומה לש ותמקה תא םזי ןכ ומכ .למרכה רדהב
 רקחל הרבחה המק םרטב םינש רשע ."םעל ך"נת,

 לכ תא אשנו ,החלצהב ותוא להינ ,לארשיב ארקמה
 לע אלשו ,ידיחי ואשנ -- דסומה לש ומויקל לטנה

 אקוד היה אל ילכלכה ובצמש ףא לע ,סרפ לבקל תנמ

 -רעב ןימאהש הלועפ ינפמ עתרנ אל םלועמ .ריהזמ

 ודמעש םיישק לע רבג תוריסמבו ץרמב ,רומוהבו ,הכ

 .וכרדב

 םירוסי לעבו תובר תורצ ופכת רווארב קחצי לע

 רסאנ ,ןתיא ונב ;הביאב וילע התמ הריכבה וחב .היה

 אולכ היהו תפצ די לעש היריבב ןיערגה ישנא םע

 ןתיא תא לכיש תואמצעה תמחלמב .םיבר םישדוח

 אל הז ןוסאמו הירוס לובגב םש יא ,םירשעה ןבכ

 אשנו היה הקומעו המר הנומא שיא םנמא .םילחה

 אשנ ובאכ תא ךא .ןוילע ןוצרל הענכה ךותמ ונוגי תא

 בל, :בותכה רמוא וילעו ,רבשנש דע ובל יקמועב

 .(טי ,א"נ םילהת) "הזבת אל םיהולא הכדנו רבשנ

 .ר

 דייעקרמ לדנמ בקעי
 החפשמל 1891 תנשב דלונ דישקרמ לדנמ בקעי

 -בע ךר דלי ןיידע ותויהב .ןיטרבואב תיאנק תידיסח

 לככ ,ילדנמ בקעי .בובלסינאטסל רוגל ותחפשמ הר
 ,רדחל שולש ליגב חלשנ ,םהה םינמזה לש רשכ דלי

 .הנשמ -- 9710 ליגבו ארקמ דמל שמח ליגב

 רושק היה וילא) יברה לש ודיצמ עוושמ ןיד תוויע

 לש התסנרפ החפוק ויטעבש (דיישקרמ לש ויבא
 תא עזעיז -- םידליב תלפוטמ הנמלא ,ויבא תוחא

 .ותחפשמו יבצ 'ר לש םלשהו םימתה ,ינחורה ומלוע

 -חה הריוואל ץקה אבו יברה םע וירשק תא קתינ אוה

 -לאה לע אבש לבסה .ותיבב הררשש תבבלנה תידיס

 םיכרה הידלי לעו לדנמ בקעי לש ותדוד ,היינעה הנמ
 -זירכ תיתד תוישיא י"ע השענש ,ןידה תוויע תובקעב

 ריעצה לדנמ בקעי לע הקומע העפשה עיפשה ,תיתמ

 דילוה אוה .דיתעב וכרד תא טעמב אל העבקו ,שיגרהו

 םיקזחה םיחפקמ ובש ,םלועה ירדס ירחא םירוהרה

 קר אל רערעו ,םיינעה תאו םישלחה תא םירישעהו
 ותנומא ידסמ תא םג אלא ,םייברבו יברב ותנומא

 דיתעש ,דרמה לש םינושארה וינצינ .ללכב תיתדה

 ,ןימי לש לוצינה תרבחב דורמל לדנמ בקעי היה

 בזוע ,ויבא לש ונוצרל דוגינב .12 ליגב רבכ ועיפוה

 תונחב ןבזכ דובעל ליחתמו רדחה תא לדנמ בקעי
 .בובאלסינטסב הלודג םידב

 -שי ץראב ידוהיה םעה לש תימואלה היחתה ןויער
 לע ןוזחה םג לבא ,ריעצה לדנמ בקעיל דאמ םסק לאר
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 ובל תא ךשמ םילצונמו םילצנמ ילב תישונא הרבח

 -ערה ינש לש םהיגיצנ ,לדנמ בקעי לש ובל תניגמל

 תמחלמ -- והערב שיא ומחל .ול םיבורק ויהש תונוי

 -בש וכותל גפס ,ןנובתה ,ההתשה לדנמ בקעי !המרח

 םידדצהמ דחא ףא םע ההדזה אל לבא ,תונויער יר

 וילא עיגה הנהו .ידוהיה בוחרה תמשנ לע וקבאנש

 םעה תלואגל ארקש "ןויצ ילעופ, לש ןנערה םלוק

 י"ע דחי םג תילאיצוסהו תימואלה ותקוצממ ידוהיה
 לוק .לארשי ץראב תיטסילאיצוס תידוהי הרבח תיינב

 לכל הבושת תתל רצונ וליאכ "ןויצ ילעופ, לש הז

 -צה לדנמ בקעי לש ווייוואמ לכ תא אלמלו ויתוקיפס

 ךשמב םינומא ול רמשו יבש וירחא ךלה אוה .ריע

 לש רעונה תעונתל ףרטצמ לדנמ בקעי .וייח ימי לכ

 -לובה םיליעפה דחאל ךפוה הרהמ דעו "ןויצ ילעופ,
 -סינטסב ינויצ-לעופה רעונה לש ימוקמה ףינסב םיט

 ותלוכי ,ברה ינוגריאה ורשוכ ,ףירחה ולכש .בובאל

 ,תלוזל יבבלה וסחיו תלוזה תא ענכשלו אטבתהל
 -סינטסב דבועה רעונה ברקב הבר העפשה ול ונקה

 ףינסה יגיהנמ לש םבל תמושת תא וילא ונפהו בובאל

 ."ןויצ ילעופ, לש ימוקמה

 דוגיא לש רעונה תיצקס תא דסיימ אוה וז הפוקתב
 -.ס.פ.שזזה לש םתמחו םפא לע התוא איבמו םינבזה
 םינויצ"יטנא .םיידוהי םיטסילאיצוס) םיריעצה םיקינ
 ."ןויצ ילעופ, לש תערכמה העפשהה תחת (םיקהבומ

 ימוקמה ףינסה ריכזמל לדנמ בקעי רחבנ 16 ליגב
 ברקב תיביסנטניאה ותוליעפ .ינויצ-ילעופה רעונה לש

 רוחתל רבעמ ףאו ,בובאלסינטסב דבועה ידוהיה רעונה

 הינמרגל רגהמ אוה הב ,1911 תנשל דע תכשמנ ,ומ

 ליעפ אוה הינמרגב .ילכלכה ובצמ תא רפשל הרטמב
 ואלסרבב היטרקומיד-לאיצוסה לש ימוקמה ףינסב

 תיטילופה ותוליעפ ךשמב .ןיצשטשב -- ןכמ רחאלו
 -צוסה יגוחב ריבסהל דיישקרמ .מ.י לדתשמ הינמרגב

 ןוירטלורפה לש דחוימח ובצמ תא היצרקומיד-לאי

 ."ןויצ ילעופ, לש תונויערל הנבה גישהלו ידוהיה

 לדנמ בקעי תא תאצומ הנושארה םלועה תמחלמ

 דאר הבזכא תניחבב וליבשב איה וז המחלמ .הניווב
 -צוסה לש היתואמסיס ;םייטילופה וייחב השקו הנוש

 עונמל היתוחטבהו םימע תווחא לע היטרקומיד"לאי
 ןימאה לדנמ בקעיש -- תיללכ התיבש י"ע המחלמ
 .םייחה ןחבמב ולשכנ -- תטהולו המימת הנומא ןהב

 "רובסבאהה הכלממה תוררופתה ירחא ,1918 תנשב

 .הימולוקב עקתשמו היצילגל לדנמ בקעי רזוח ,תיג
 תיניארקואה הקילבופירה המק תיחרזמה היצילגב

 הניארקוא לש תימואלה הקילבופירה :ימשרה המשו
 .הבחר הימונוטוא םידוהיל הקינעמ וזו (תיברעמה

 הצעומה. הימולוקב הדסונ וז הימונוטוא תרגסמב
 דקרמ .מ .י םג הנמנ הירבח לעש ,"תידוהיה תימואלה

 ,רמירד םע דחי היה אוה ."ןויצ ילעופ,, גיצנכ דייש

 קחציו רלימ ,ןמדנל דוד ,סמנגנל ,טרנזליה לארשי

 ילעופ, לש םירבודהו םיגיהנמה ןמ ,סיומש המלש

 תלעב ,תינומה הגלפמ זא התיהש הימולוקב "ןויצ

 .ידוהיה בוחרב הבר העפשה

 ,1920 תנשב ,וז תרעוס הפוקת םות ירחא המ ןמז

 ינמי גלפל :םיינשל "ןויצ ילעופ, תגלפמב גוליפ לח

 ,"לאמש ןויצ ילעופ,ל ףרטצמ דיישקרמ .מ .י .ילאמשו
 הבזכאל רוקמ דיישקרמל םניה ויתואצותו גוליפה ךא

 רולוק תא םיבזוע םיילאמשה סמנגנלו רלימ .תפסונ

 .י דבלמ ,הגלפמה לש םירתונה םיגיהנמה לכ .הימ

 ןויצ ילעופ,ל םיפרטצמ הגלפמה ירבח בורו ,טרנזליה

 ."ןימי

 הפוקת ירחא ומצע תא דיישקרמ אצומ ,ןכ לע רשא

 ,הגלפמ אלל דדובמ ,ףקיה תבר תירוביצ תוליעפ לש
 טעמכו ,ולשל תומוד תופקשה ילעב םירבח גוח אלל

 אל לבא .הימולוקב םיירוביצה םייחה לש םוחתל ץוחמ

 תובוחרל דרוי אוה .שאונ רמאי דיישקרמ .מ .יכ שיא

 וררוגתה םהב ,"סאגלוש,,ו "ירקומ,, ,"שדחה םלועה,,

 םתעפשהל זא דע םינותנה ,היינעו הימולוק ילעופ

 "סינומוקל יוניכ) "םימודאה,ו "דנוב,ה לש הקזחה

 ,ולא תובוחר לש ילעופה רעונל ךרד אצומ אוה .(םיט

 השק קבאמ ךות ,וירחא וכשומו םירשק ותיא רשוק

 גוליפה זאמ ורבעש םייתנשב .םימודאהו "דנוב,ה םע

 ,ינלופה (טנמלראפ) םייסל תונושארה תוריחבל דעו

 שי רוציל דיישקרמ .מ .י חילצמ ,1922 תנשב ולחש

 רמולכ) תיטסיבוכורוב רעונ תעונת םיקמ אוה .ןיאמ
 .םייח תקקושו תססות ("לאמש ןויצ ילעופ, לש

 דיישקרמ .מ.י ביבס זכורמ םייסל תוריחבה תפוקתב
 ילעופ, רבד תא המרב םיאשונה ,םיריעצ םיליעפ הטמ

 ויה םהיניבש םיטלובה .ידוהיה בוחרל "לאמש ןויצ

 הינגו םהרבא ,ןמדנל דוד ,רמורג לרב ,גרבנלא השמ
 קחצי ,רמהטיורק הנויו לרב ,רלקניוו לאומש ,סנרפ
 רקרמ דסיימ ,תוריחבה ירחא .ןעיילש יכדרמו אריפש

 קפסל הילעש ,תיביטרפואוק הינכרצ ותרובחו דייש
 ,הינכרצה .הבוט תוכיא ילעבו םילוז םיכרצמ םילעופל

 רוקל בורל תתל הצלאנ ,םצמוצמ היה רזוחה הנוהש

 דוחיב ,תוחוקלהמ לודג קלח .הפקהב הרוחס היתוח
 עורפל םילגוסמ ויה אל ,םהיניבש הדובעה ירסוחמ

 ןתיא היה אלש ילכלכה הסיסב .הינכרצל םהיתובוח תא

 הצלאנ רבד לש ופוסבו רתוי דוע ףפורתה ,הליחתכלמ

 .הירעש תא רוגסל

 -קרמ לש ותרובח תנגראמ ךרעב הפוקת התואב

 הרהמ דע הכפהש .ץרפ .ל .י ש"ע הירפסה תא דייש

 תדקוש .ךכל ליבקמב .ריעב ירלופופ יתוברת זכרמל

 -ילופה היצזינירטקודניאה לע דיישקרמ לש ותרובח

 ךשמבו םזיבוכורובה לש חורב םיטנסרוקה לש תיט

 דיאו תיתומכ תרובגת םיסרוקה ירגוב םיווהמ ןמזה
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 ילעופ, תגלפמלו יבוכורובה רעונל הבושח תיתוכ

 .הימולוקב "לאמש ןויצ
 התואב דיישקרמ .מ י לש ידעלבה ישיאה ולעופ

 "וקב בוכורוב ש"ק םידלי ןג לש ודוסי איה הפוקת
 -שעכל תודלי תחמשו רוא סינכהש הז לעפמב .הימול

 האגתה ,םידורמ םיינע םיתבמ םבור ,םיטועפ םיר
 -קרמ .מ .י לש הז ותוואג רוקמל לבא .דאמ דיישקרמ

 תוקבאה לש םייתנש ירחא .םירצק םייח ודעונ דייש
 ,םילדגו םיכלוה תונוערג םעו םייביצקת םיישק םע

 .לסחתהל םידליה ןג ץלאנ

 ילארשיה ארוקה לע םירבדה תנבה תא לקהל ידכ
 "הי לש ךבוסמה יטילופה םקרמב יקב וניאש ריעצה
 שי ,םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב הלוגה תוד

 המצע תא התאר לאמש ןויצ ילעופ תגלפמש ףיסוהל

 םרב .תחאכ תינויצו תיטסינומוק תינכפהמ הגלפמכ
 םיידוהיה םיטסינומוקה לש םדיד יבגלש ,אקע אד

 אלא התיה אל "לאמש .צ .פ, תגלפמ םיידוהי אלהו
 בוחרב תידוהיה היצקאירה לשו תונגרובה לש עורז

 דוצל ל"ר היה וז עורז לש הדיקפתש ,ירטילורפה
 לש תשרב ינכפהמ ללמ י"ע םיידוהיה םילעופה תא

 תגלפמב תיטילופה תשלובה התאר ךדיאמ .תונויצה

 תנכוסמ ,התוהמ יפל תיטסינומוק הגלפמ "לאמש .צ.פ,,
 -לב תינוציח האווסה אלא הניא התוינויצש רטשמל

 - רשפאה לככ -- תשלובה הגאד ,ךכש ןוויכ .דב

 לש םיפוכת םירצעמ ."לאמש .צ .5פ, יפנכב ץצקל

 ישנאל ויה ,ותרובחבש םיליעפה לשו דיישקרמ .מ .י

 -יצע .ךכל םיליעיהו םיקודבה םיעצמאה דחא תשלובה
 יאמב דחאה ינפל המ ןמז דיישקרמ .מ .י לש ותר

 תועובש םעפו םידחא םימי םעפ רצעמב ותקזחהו
 תשלובה לצא ןה תרוסמל הכפה ,הז םוי ירחא םיבר
 .תרוסמל דיישקרמ לצא ןהו תיטילופה

 לשב .בובלל דיישקרמ .מ .י רבוע םישולשה תונשב
 תועד יקוליח לשב ךכ רחאו תכשוממ םיקרפמ תלחמ
 רנה ןיבל וניב םיישיא םיכוסכס לשבו םייגולואידיא

 -יעפמ דיישקרמ .מ .י קחרתמ ,בובלב הגלפמה תלה

 .תיטילופה ותול

 דוקל דיישקרמ .מ .י רזוח םישולשה תונש ףוסב

 םלועה תמחלמ ץורפ ימי וילע םירבוע הב ,הימול
 .הינשה

 -ולוק תיסולכואמ הז קלח לע הנמנ דיישקרמ .מ .י

 תיטיבוסה השילפה תא תובהלתהב תלבקמה ,הימ

 םשגתמ הנהש חוטב אוה .1939 רבמטפסב ןילופל

 בשוח ךכ -- םזילאיצוסה .וייח םולח ויניע דגנל

 ךא .תואיצמל היהנו םידיגו רוע םרוק -- דיישקרמ

 בייח ומצע תא שיגרמ דיישקרמ .מ .יש אוה יעבט
 -צוסה הרבחל תודוסיה תחנהב ליעפ ןפואב ףתתשהל

 שפנ תוריסמב אלממ אוה וז ותבוח .וריעב תיטסילאי

 םידעוו לשו תוצעומ לש בר רפסמב רבח אוה .שממ

 בשוי אוה .תישיא םיקמ אוה םהמ קלחש .םיילעופ
 תועש 24 ךשמב להק לבקמו תופיסאב םאונ ,תובישיב

 חינמ אוהש ול המדנ ,הבר יכ ותומימתב .הממיב

 .קדצהו שפוחה תרבחל דוסי
 -שע לשו דיישקרמ .מ .י לש תינתחדק תוליעפ ךות

 םינושארה תועובשה םירבוע ,והומכ םימימת תור
 רטשמה יתוויע תוארב םלוא .יטיבוסה שוביכה לש

 ,תאכדמה הרוטטקידהו תותיחש ייוליג חכונלו יטיבוסה

 לש תובהלתהה ןורכש גפ ,תיטיבוסה היטרקורויבה לש

 ותוא עינמה רמה ןוחכפה אב ומוקמבו דיישקרמ .מ יי
 ףוס דעו ןמז ותואמ .תירוביצ תוליעפ לכמ קחרתהל

 לע הטרחו רעצ אלמ דיישקרמ .מ .י היהי וייח ימי

 בזוכה סוטימה תצפה ןעמל לעפ הנש 20-כ ךשמבש
 ךליאו ןאכמ .יטיבוסה רטשמה י"ע םדאה תלואג לע

 םינפומ דיישקרמ .מ .י לש ויוואמ לכו ויתווקת לכ

 ץראב תיטסילאיצוס תידוהי הרבח לע ןוזחה רבעל

 .לארשי
 דוב תיחרזמה היצילגל תינמרגה השילפה תישארב

 אוה הליחת .תיטיבוסה היסורל דיישקרמ .מ .י חר

 הוקתב תיטיבוסה הינמרא ןוויכב וימעפ תא םש
 תנמ לע יסרפייטיבוסח לובגה תא תוצחל החילציש
 -קרמ תא הרטשמה תרצוע וקבב לבא .חצרא עיגהל

 .טנקשטל דודנל ץלאנ אוהו דייש

 הב ,הימולוקל דיישקרמ .מ .י רזוח 1944 ילויב

 האושהו המחלמה .המחלמה םות רחאל דע בשוי אוה
 לכש אוה .רקי םימד ריחמב דיישקרמ .מ .יל ולע

 רבוע 1946 תנשב .םינב השולשו הינה ותיער תא םהב

 .צ.פ, ותגלפמל דימ ןאכ ףרטצמו ,ןילופל דיישקרמ

 אוה הגלפמה לש םייזכרמה םיליעפה דחאכ ."לאמש
 -כהו הטילפה תיראש לש המוקיש ןעמל תובר השוע
 בזוע הגלפמה זכרמ תטלחה יפ לע .הצרא היילעל התנ
 תא רבגתל תנמ לע ןילופ תא 1947 ףוסב דיישקרמ
 .ברעמב הטילפה תיראש ברקב יתגלפמה ביטקאה

 עיגמ אוה ןכ ירחאו הירטסואב המ ןמז בכעתמ אוה
 םע הנמנ אוה הינמרגב ןהו הירטסואב ןה .הינמרגל
 תיראש תגהנה לשו ם"פמ לש םייזכרמה םיליעפה
 םייחה ןוגריאל ולוכ לכ רסמתמ אוה ןאכ .הטילפה
 תויטנה דגנ קבאמלו הטילפה תיראש לש םיירוביצה
 דעבו הנחמה תוצקב וטשפש ,עפשה תוצראל הריגהל

 .הצרא הטילפה תיראש לש תיברימה התילע

 ןיא ורשואלו -- הצרא דיישקרמ עיגמ 1949 ףוסב
 לדנמ בקעי לש ולרוג היה הזש הארנכ לבא .לובג

 ,ויואמ תמשגה לש המר ארגאל ותיילע לכ ירחאש

 הבזכא לש אתקימע אריבל תואיצמה ותוא תלטלטמ

 ץראב וידעצ תישארב וילע רבוע ןאכ םג ךכו .ןואכדו

 -כלכ הניחבמ רדתסהל חילצמ וניאשכ ,השק רבשמ
 ותסנרפ אוצמל לדנמ בקעי ץלאנ ותנקז תעל .תיל

 ,(תויונחל םייתכתמ תרכזמ ירבד תריכמ) רחסמב
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 -וחוכל לעמש ינפוג ץמאמב ךורכו וילע אונש היהש
 -תיתגלפמה ותוליעפ תא תיפוס שטנ םנמא אוה | .וית

 תוליעפמ ודי תא ךשמ אל אוצמ תעל לבא ,תיטילופ

 .מ .י .הימולוק יאצוי ןוגריאב תיטילופ יתלב תירוביצ

 ןורכז תבצמ םיקהל ןויערה יגוה םע הנמנ דיישקרמ

 תלחנב ןימלעה תיבב הביבסהו הימולוק ישודקל
 ונמזמו וחוכמ .וחורמ הברה עיקשהו ,ביבא-לתב קחצי
 .הז ןויער תמשגהב

 בהא אוה .ןנער ובלו רע וחור היה ותריטפ תעש דע

 בקעו .לארשי תנידמ תא תגיוסמ יתלבו הזע הבהא
 הבהאב .התומדקתהו התחימצ ירחא הוואגבו תוכירדב
 ותבל ,וידכנל הבהאב ,הילע הוואגבו לארשי תנידמל

 אצמ ,ותוא םהלש םתבהאבו םהילע הוואגב ,ונבלו

 -שכ לכמ ,וייח תואלת לכמ רוזמו עוגרמ לדנמ בקעי
 .ויתובזכא לכמו ויתונול

 ןרטש םירפא ר''ד

 םואבנזור-זורמ והילא ר"ד
 -בזב 1897 תנשב דלונ םואבנזורדזורמ והילא ר"ד

 ודועב .תירוביצ תוליעפל ףרגנ וירוענ רחשמו בוטול

 ךפהו "ןויצ יריעצ,, תעונתל ףרטצה ,היסנמיגב טנדוטס
 םוקמב רתויב םיליעפה הירבחמ דחאל הרהמב תויהל

 .וירוגמ

 הטיסרבינואל סנכנ אוה ,היסנמיגב וידומיל רמגב

 ,1921 תנשב תיאטיסרבינואה ותלכשה תא םייסמו

 ,ךכל ליבקמב .הירוטסיה היפוסוליפל רוטקוד ראותב
 דנה תחת הניווב םינברל ןוירנימסב זורמ ר"ד דמול
 .ץרווש ריד לש ותלה

 תיטילופ-תירוביצה ותוליעפ תא חתפמ אוה ,םימיל

 רעונה תעונת לש םיינושארה הידסיימ לע הנמנו

 ךרוע אוה ,וז ותוליעפ תרגסמב .הניוב "ריעצה רמושה"

 דופה הפשב "רמושה, -- העונתה לש ןואטבה תא םג
 ."הירומ, ןותעה תכירעב ףתתשמו ,תינל

 ימוחתב הפנעה ותוליעפב הפוקתו ךרד ינויצ ןלהל

 : הרבחו תוברתה
 -ילאיבב תידוחיה היסנמיגה להנמ -- 3

 : קוטס

 ו: קצולפב היסנמיגה להנמ -- 4

 "הנבי, תירבעה היסנמיגה להנמ -- 7

 'רנה ר"ד
 קירנה ר"ד לש ותומדו ותוישיאל םירושקה תונורכזה

 ותוישיאב םירושק םה ןיאש םושמ ,המה םיבואכ רמרק
 היהש תידוהיה היצנגילטניאה גוח לכב אלא ,דבלב

 ןפואב הדמשוה רשאו ,םלועה תומחלמ יתש ןיב םייק
 שמשל לוכי רמרק ר"דו .ש"מי םיצאנה י"ע יגארט הכ

 .הז גוח לש ןמאנ גיצנ

 ליכשמ םדאכ עודי היה ,;רמרק ףסוי ,קירנה לש ויבא

 -בעה תורפסב יקב היהו טפשמו קוח תעידיב ןייטצהש
 התיה .קוטשנזור תיבמ ,הביל -- ומא .תינמרגהו תיר

 ו 'זדולב

 "תוברת, רפסה יתב לכ לע חקפמ -- 8
 ו ןילופב

 "תוברת, תשר ןעמל יזכרמ ליעפ -- 9
 .ןילרבב

 ,הפיחב בשייתמו הצרא זורמ ר"ד הלוע 1929 תנשב

 .ןוכית רפס תיבב תורוהל ליחתמ אוה םש

 לתב ךוניחה יניינעל יארחא אוה 1940--1952 תנשמ
 -לת תיריע לש ךוניחה תקלחמ להנמכ ןהכמו ביבא

 ןגראמכ הלגתמ אוה ,הז ודיקפת יולימ ידכ ךות .ביבא

 הכוזו יתכלממה ךוניחה ןעמל קבאנח ,הלועמו רשכומ
 דסיימ אוה ,רתיה ןיב .האלמ החלצהל הלא ויצמאמב

 תארקנה ,ביבא-לתב תינוריעה היסנמיגה תא חפטמו
 זורמ והילא ר"ד ש"ע 'א ןוכית רפס תיב, :םויה
 ."םואבנזור --

 ףקתהב ימואתפ ןפואב ףקתנ אוה 1952 ילויל ןושארב

 תושעל ומע וחוכ דוע רשאכ ,תע םרטב רטפנו בל

 .וייח לכ ךשמב לעפש יפכ .ללכה ןעמל תובר

 .ה.ב.צ.נ.ת

 רלמרק ק
 דחמ טטצל תלגוסמו ,תורפסב הלודג תינעדיכ תרכומ
 .גניסלו רליש ,התיג לש םהיתוריצימ םימלש תוז

 עדמל רמרק ר"ד ךשמנ ,ליכשמ תיבב לדגש ןבכ
 רנגילטניאבו אלפומ ןורכזב ןחינ אוה .תחאכ תורפסלו

 -רבינואב וידומיל תעב רבכ וטלבתה רשא ,הבורמ היצ
 וירומו םירשכומה םיטנדוטסה דחאכ עדונ הב ,הטיס

 .ריהזמ דיתע ול ואבינ

 .תאזה האלפנה תוישיאה תא ינא האור ,יחור יניעב

 תא םיהדהש ,ססותה ץרמהו זעה ןוצרה לעב םדאה תא
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 דמוע אוה .ףירחה ולכשבו תובחרה ויתועידיב ויעמוש
 דוה תעב תחא אל ויתיארש יפכ ,ותמוק אולמב ינפל

 .תורחא תויבמופ תועפוהבו ,טפשמה תיבב ויתועפ
 ר"ד לש ותציחמב תוהשל תוכזה ול התיהש ימ

 תובורמ תועש ךשמב ועמשל היה רשפאש עדוי רמרק

 "ורעה ,םיירוקמה ויתונויער ףטש תא אמצב תותשלו

 .ויתונקסמו וית
 טעמב הלוהמ הקד הינוריא ינווג םירוזש ויה וירבד

 לש ותוחכונב םתעד עיבהל םירחא וסינשכ .םזאקרס

 .םיילאנבו םירוויח םהירבד ועמשנ ,רמרק ריד

 -נגילטניא לש שעג-רה ןיעמל המדש םדא הז היה

 -ניא האנהל םרג רמרק רייד לש ותציחמב יוליב .היצ

 החכשל היה לוכי אל הנממ םעטש ימו תילאוטקלט

 .הרהמב

 30 ןויצל הנגרואש הביסמל ומע דחי יתנמדזנ םעפ
 טפושה ,יזוחמה טפשמה תיב אישנ לש ותדובע תונש

 ,קנהס ,אישנהו םינוש םימואנ ועמשוה םוקמב .קנהס
 דחה ירבד והוזיגרה דחוימב ,ןוצר אלל םהל בישקה

 .הפונ
 לכו רמרק ר"ד זא םאנ םיידוהיה םינטפשמה םשב

 רשמה ונחנא, :דבלב דחא טפשממ בכרומ היה ומואנ

 אישנ 'בכ תא םיכירעמו םידבכמ םיידוהיה םינטפ
 םעו .רשיו ינלבוס ,ילאיול טפוש ותויה לע ש"מהיב
 ."תיאפוריאה תוברתה שיא -- תאז

 וששחו הכרבה רצוקמ ועתפוה הביסמב םיחכונה
 ןיבה קנהס ,םלוא .אישנה לש "תמעזנה, ותבוגתמ
 לע דימ בישהו םילמה לש הקומעה ןתועמשמ תא
 רצקה היה רמרק ריד לש ומואנ, :רמרק ר"ד ירבד
 ."רתויב םיענה ךא רתויב

 לע העיפשה .רמרק ר"ד לש הליגר יתלבה ותומד

 -לנה ויכמותל וכפה םבורו עגמב ומיע ואבש הלא לכ

 םירשי ויה םאב ,ויתועדל ודגנתהש הלא םג ךא .םיבה

 םהירה ,ול םימיכסמ םניא םא םגש ודוה ,?מוא ילעבו
 .ףירחה ולכשו ותלכשה ,ויתועידי ,ותעד תא םידבכמ

 וידומיל םויס םעו עדמ שיא םג היה רמרק ר"ד

 טפשמה לע רקחמ םסרפו ךרע .הניוב םייטפשמה

 התיה ."רבעב ילילפה טפשמה, :םשב קיתעה ירבעה
 ינמוהו ינלבוס המכ דע החיכוהש ,תירוקמ הדובע וז

 םילהונל דוגינב תאזו ירבעה ילילפה טפשמה היה
 הז רקחמב .ימורהו ינווה טפשמה לש םיינוקרדה

 ירפסמ הלועה םימחרהו קדצה חורש רמרק ר"ד חיכוה
 םודקה ירבעה טפשמה לע העיפשהש איה ,םיאיבנה
 .ללכב ילילפה טפשמה לעו טרפב

 רכוהו ,םינטפשמה יגוחב םיבר םידהל הכז ורקחמ
 .םיכמסומ םימרוג י"'ע םג

 לש םיירוביצה םייחב םג ליעפ היה רמרק ר'ד

 "והיה היסנמיגה ידסיימ לע הנמנ אוה .הימולוק ריעה

 טרופסה ןודעומ תלהנה רבח היה ,"הקבוריפש,, תיד
 לש רתויב םיבוטה םיצרמהו םידסיימה דחא ,'רורד,

 .תויצנדק רפסמב ריעה תצעומ רבחו "הלהיבניוטה,,
 וא ,טפשמה תיבב ,רמרק ר"ד עיפוה וב םוקמ לכב
 רוביצל הכרעהו דובכ איבה ,תירוביצה ותדובעב

 .ידוהיה

 .ירבחל רוזעל ןוכנו יבבל ,יתודידי היה ועבטמ

 ,התשא דיעהל תולוכי ךכ לע ,תפומל לעבו בא היה
 "לתב תוררוגתמה ,תידא ותבו ,שורומרמ תיבמ הדירפ

 .ביבא

 רבואש קרמ ר''ד .ךורב ורכז יהי

 ל"ז שקל םולש
 הקיתעה םילשורי לש הרורחש םויבו לרוגה הצר

 םיערופה ינפמ ןגה הילע ,ופא תמשנ ,וריע םילשורי

 ,םייתחפשמה וייח תכסמ תא םוקרל לחה הבו םייברעה

 .התוארל דוע הכז אלו ותמשנ תא חפנ הז םוי רחשב

 וידעצ תא ןווכי אלש דעומו תבש טעמכ ויה אל

 וא ,בורק ,חרוא עיגהשכ דוחיבו ,ויתומולח ריע רבעל

 הלודגה ותוכז תאז התיה ,ותרוק לצב תוסחל דידי

 וכירדהלו ריעה תא ול תוארהל תואנ םינפ רבס ול תולגל
 -יבשה לכו ןהב אצמתה רשאב ,תולתופמה היתואטמסב
 .ול םיריהנ ויה םיל

 דוש תוירוביצ תולועפל םולש רסמתה וימי רחשמ

 דמע הימולוקב סופדה תכאלמ תוכינח רמג זאמ .תונ

 ליעפ היה ,וריעב "ץולחה,, תּורדתסה ףינס שארב

 -חאתה, תגלפמב רבח ,לארשיל תמיקה ןרק תדעוב

 ץרא ןעמל השעש דבלב וז אל הזכש רותבו "תוד

 .ושפנו ופוגב המשגהה תוצמ תא םייק אלא ,לארשי
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 גח תרחמל הימולוקבש וירוה תיב תא בזע םולש
 ,ךליאו ןאכמ .םימיל ריעצ ודועב ,ד"פרת תנש םירופה

 לבס טעמ אלו ,ץולחהמ םירבח תצובק םע דחי דדנ
 .היגמור--הינלופ לובג תייצחב וילע ורבע תואלתו
 רהנ ורבעב ,תורהנה תואגו םיגלשה תרשפה םע

 דע ךישמהו לצינ ,עבט טעמכו לפנ ,דעמ "שומר'צ,,ה

 .לובגל רבעמ בורקה םוקמל

 ךא ,"הצנרוגס,ה י"ע רסאנ ,ץיבונר'צל ועיגהב
 ץולחה תורדתסה י"ע ררחוש רפסמ תועש רובעכ

 ,ץיבונר'צ :םירעב ,הינמורב ותוהש ישדח לכו ,םוקמב

 -- תוכרפמו תושק תודובעב דבע ,הצנטסנוק ,ץלג

 -בו ןוצרב לכה לביק ,וכרדכ ךא .דועו ןינב ,תולבס
 .הבהא

 תצובקל .הרדגל הנפ 1924 תנשב הצרא ותולעב
 .קבטה תזיראבו ףיטקב דובעל ליחתה דימו "שרוחה,

 -דה, תרובחל תובוחרל רבע תועובש רפסמ רובעכ
 תוליעפב השע ןאכ םג ,הידסיימ לע הנמנש ,"םור

 םיפינסב םגו הרובחה לש םינוש תודסומב תירובצ

 .הנויצ-סנו ,הרדגב ןכמ רחאל ומקש

 ועוצקמב דובעל ליחתהו ,המילשורי עסנ 1925 תנשב

 "םויה-ראד, ןומויה תא רואל איצוהש "לארה, סופדב
 אנדיאהד "טסופ םלזור'ג, אוה "טסופ ןייטסלפ.. כ"חאו

 ינפל םיטעמ םישדח ,תואלמגל ותשירפל דע דבע ובש

 .ותומ

 תנשב הצרא ולעש וירוה תא טלק וז םילשוריב
 .םרוסחמ לכל גאדו 9

 רשא ,הכורבה ותחפשמו ותיב תא םיקה ןכמ רחאל קר

 ותונמאנ התיה ןכ .ערו חא היה אל םהילא ותוריסמל

 .גייס אללו לובג אלל הנגהלו תורדתסהל ,הגלפמל

 ,םיברה וידידיו ויער לכ לע דאמ בוהא היה םולש
 .ויתוכילה םעונו תוימורתה ויתודימ לשב

 -הו הימולוס יאצוי ןוגראב םיליעפה ינושארמ היה

 תא תוארל הכז אלו "רפסה תדעו, רבח םגו הביבס

 .רואל ותאצוה

 !וופעל םולש יהי

 .ל .מ

 פירוי לאומש םהרבא ר"ד
 ידוהי) רשא -- ויבאל הימולוקב 1890 תנשב דלונ

 .ןמרפוק םירמ -- ומאו (ןיירוא-רבו םכח דימלת

 ןורבה לש ידוהיה יממעה רפסה תיבב דמל הליחת
 ריעצ ליגב לחה ןאכ .תינלופה היסנמיגב רחאו ,שריה
 םידהוא לש גוח דוסיב ףתתשהו תירוביצה ותוליעפ תא
 ."ןויצ ילעופ,,ל

 -יסרבינוא םידומילל הנפ ,היסנמיגב וידומיל רמגב
 ךמסוה םיטפשמו היפוסוליפ דמל הב ,הניווב םייאט
 .םיטפשמ ר"'דל

 םיליגר יתלב תונורשכ סירוי .ש .א הליג וירוענמ

 -קמש ,שידייו תינמרג ,תינלופב םיריש רביח 15 ליגבו

 .םינוש תע-יבתכב ומסרפתנ םתצ

 "תורח,, ןודעומב ליעפ היה ,הניווב וידומיל תונשב

 םישיא תע התואב ונמנ וילע ,"ןויצ ילעופ,, ירבח לש

 ,םירחאו ,יקסנלפק המלש ,בוכורב רב -- ומכ םיעדונ

 -רא רעשידיי,, הגלפמה ןותיעב םירמאמ םסרפמ היהו
 .רקול לרבו לבבורז בקעי תכירעב "רעטעב

 ילעופ,ב ליעפ היה הנושארה םלועה תמחלמ רחאל

 אלימו םייתורפס םיאשונ לע הצרמכ ,ןילופב "ןויצ

 תוצראל תוימואלה תונרקה םעטמ תויוחילש המכו המָכ

 ריכה 1924 תנשב ,תויוחילשה תחאב .תימורדה הקירמא

 .השאל התוא אשנו ,רטסוש הידיל ,םייחל ותיער תא

 -וברת הדובעב קוסעל לחהו הצרא הלע 1924 תנשב

 תרוקיבו אמויד יניינע לע בתכ אוה .תיאנותיעו תית

 "ריעצה לעופה,, ,"רבד,, ,"ץראה,, םינותיעב תיתורפס

 ץראל ץוחב םיידוהי םינותיעל בתכ ,ןכ ומכ ."סרטנוק,ה

 "'גאט,, ,('זדולב) "טניירפ,, ,(השראווב) "'טנייה,, -

 תויוחילשב חלשנ ץראהמ םג .םירחאו (קרוי-וינב)

 םירשק םש רשקו תימורדה הקירמא תוצראל תוימואל

 תוברת ינקסעו רוביצ ישנא ,םיאנידמ םע םיבושח

 לעפמלו לארשי ץראל םתדהא תא שוכרל ידכ ,תונמאו

 .ינויצה

 .(ליזרבו אגיר ,הניטנגראב) םירפס המכ םג איצוה

 .האושה תפוקתב דבאנש םירפס השולשל די-בתכ רביח

 .תבו השא וירחא ריאשה .1971 תנשב ץראב רטפנ
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 וע'נה ריאמ
 -ולבאזב דלונ ,םירבעה םיאנותיעהו םירפוסה ינקזמ

 תרחואמ רתוי הפוקתבו -- הימולוקל רבע םימילו בוט

 .בובאלסינטסל
 ויתויומדמו תינויצה העוגתב ליעפ היה וירוענמ

 יאנותיעה ולעופב לחה ."לארשי תיב, לש םיטלובה
 לצרה לש "טלעוו,,ב ףתתשה .ריעצ ליגב יטסיצילבופהו
 ףתתשה .ומצע לצרהמ לודג חבשל ּוכזש ,םירמאמ ינשב

 ,םיירבעה םינותעה תיברמב םירמאמב הנש 60 ךשמב
 יפל ."רבד,בו "ריעצה לעופה,, ,"םלועה,,ב דּוחייבו

 ל ברג '|ול
 -ועמ היה ותוריעצמ .הב ךנחתהו לדג ,הימולוקב דלונ

 ,"ןויצ יריעצ תודחאתה,, תגלפמב ליעפו ,תוירבה ןיב הר

 דעול ,היריעל תוריחבה תוכרעמב תובר השע המעטמו
 .ינלופה םייסלו הליהקה

 רמוש שיא היה ,רלברג לכימ לאיחי ,חונמה לש ויבא

 דיפקמ היה .יתרוסמ ךוניח ונבל םג קינעה רשא ,תווצמ
 ותויהב וליפאו ,הרומחכ הלקב רהזנ ,תווצמ תרימשב
 אל ,תיקלטיאה תיזחב ירטסואה אבצב םחול לייח

 .ללפתי אלש םוי ףא ריסחה

 הוולמ התיה ץראב רלברג לש ותושרתשהו ותיילע

 םיה ינפ לע טש םיבר םישדוח ךשמב .תובר תואלת
 םיטירבה י"'ע הספתנש "סאלעוו,, םיליפעמה תיינאב

 ,רעצ אלמו בזכואמ .ץראה יפוחמ קחרה אל ,םי-בלב
 "האיציה ,, הנחמל םיליפעמה ראש םע דחיב רזחוה
 טקיפיטרס לבקל הכז םש ,היצילגבש יקי'צשלז איה
 ,ואובל ךומס .הצרא 1937 תנשב תיקוח ךרדב הלעו

 .ותיב תא הנב ןאכו הפיחב ''רשנ,, ילעפמ ידבועל ףרטצה

 -ה םלועה תמחלמב .תונותעל רסמתה וירוענ רחשמ

 ןמגרותכו ןיעידומ שיאכ ,שבוחכ אבצב שמיש הנושאר
 .יקלטיאה יבשב ירטסואה אבצה לש הטמה י'ע

 הדובע רסוחמ תקזחב ותויהב הינשה םלועה תמחלמב

 ב 2 ע |

 דירשכ רתונ הנממ ,ונריעב העודי החפשממ אב בקעי

 .האושה רחא דיחי

 העוגתה יליעפמ דחא היהו הימולוקב הליב וירוענ תא

 ירחא .הלש רחשה תפוקתב תיטסילאיצוס-תינויצה

 ליעפ היה םש םגו הניול רבע הנושארה םלועה תמחלמ

 .הליהקה דעובו היצילג יאצוי ןוגראב ,ןויצ ילעופ תעונתב

 -צהש םינושארהמ היהו הצרא הלע םישולשה תונשב

 ותלוכי בטימכ השע וב ,"הימולוק יאצוי ןוגרא,,ל ופרט

 המזיה תאלעה םע .ונריע ינב -- םילוע תטילקל עויסב

 ףוסיאל תובר לעפ ,ונתליהק תחצנהל ןורכז רפס תאצוהל

 םע .הניווב 'רבד,, רפוס היה ןוסלנצכ לרב לש ותנמזה

 -ביספב םתוח היה 1934-ב הניווב םזישַאפה תוטלתשה

 .םינוד
 -ץראה תונותעב ףתתשהל ךישמה ץראל ותיילע זאמ

 ורפסל ופסאנ םתצקש ,תונורכז ירבדב דוחייב ,תילארשי

 -פס יניינע ובילל םיבורק ּויה דּוחייב ."ץוחמו תיבמ,,

 בל-תמושת בסהש ןושארה היהש ,תירבע תוברתו תור

 .(שידיאב) ןונגע .י .ש לש ותריצי ירּוכיבל
 .1971 תנשב ,ביבא-לתב 86 ליגב רטפנ

 ( רכומושע)
 תוגותעה ירחא בוקעל גהונ היה ,תיקלח הדובע דבוע וא
 ומע םיסנכתמ ויה ברע ידמו ,תונוש תופשב וידרה ילגו

 ידכ ,"רשנ,, ידבועו יחרזא גוח -- תודעסמה תחאב

 חטשב תותיזחב השענה לע תימויה ותריקס תא עומשל
 הוקת לש חור קיפמ היה ותריקסב .יאבצהו יטילופה
 ,המייקתנ ותאובנ םנמאו תירבה תונב ןוחצינב ןוחטיבו

 ,םידוהי ןוילימ 6-ב ןוחצנה הלע לארשי םעלש אלא

 ונלוכ םע דחי .םיבורקה ותחפשמ ינבמ םיבר םהיניב
 תואלמיגל ותשירפ םעו המויאה האושה באכ תא באכ

 ןיב איהו הימולוק לע תונורכז תביתכב עקשו זכרתה

 .הליהקה ישודקל "ןורכז,, רפס תאצוהל הדעוה יליעפ

 עיפוהש "יימאלאק סקנפ,,ב ומסרפתנ וירבדמ םיבר

 המלש רייד לש ותכירעב ,1958 תנשב שידייב ב"הראב
 ויתונורכזמ הברה (הימולוק דילי היה אוה ףאש) לקיב

 היה זע .בורקב רואל אציש ירבעה רפסב םימסרפתמ

 לש הרבעמ הברה ףקשי רפסהש ל"ז רלברג לש וצפח

 הנורחאב .שחרתהל דמועה שיגרה וליאכ הידוהיו ריעה

 תוארל וייחב דוע הכזיש ונתדובעב ונתוא רזרזמ היה
 .הכז אל אוה -- ונלוכ ןובאדל םלוא ,רפסה תעפוהב

 הפיחב רטפנ אוה .ויתופיאש לכל ץק המש השק הלחמ
 . .1971 תנשב

 ןמריוש
 תודימ לעבו תוכילה םיענ היה .םירפסה 2-ל רמוחה

 .ש י | .1968 תנשב רטפנ .שפנ ליצאו בל רשי ,תוימורת
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 ריהנוהילא השמ ר'ד
 רביל 'ר יאצאצמ היה .ו"נרת תנשב הימולוקב דלונ

 םינברל שרדמה תיב תא רמג ט"ערת תנשב .ףירח

 היפוסוליפל ר"ד ראותה תא לביקץ"רת תנשבו הניוב

 תנשב .הניו תטסרבינואב הקיזיפו הקיטמתמ תועוצקמב
 .הארוהב ןמזה לכ קסע זאמו הצרא הלע ח'צרת

 וב דמילו "חבש,, יעוצקמה רפסה תיב ידסיימ ןיב היה

 .תואלמיגל אציש דע ,םינש 9

 תוברתהו תורפסה ימוחתב ליעפ היה ריהנ ריד
 -יחה דה,, ,"הפצה,, ,"רבד,,ב םירמאמ עבק-ךרד םסרפו
 .דועו ,"ךונ

 טוטרש, ,"םיקצומה לש הקינכימ, םירפס םג רביח

 ירפס לע תרוקיב ירמאמ םסרפמ היה ,ןכ ומכ ."יסדנה

 י .עדמו ךוניח

 ךוניחה לש יצראה זכרמל רחבנ םירומה זכרמ םעלמ

 .םירומה תורדתסה לש ןויכראב ןוכיתה

 .ביבא-לתב 1966 תנשב רטפנ

 ל"ז ןמגרב םהנמ קחצי

 .ץינזיו ידיסח תחפשמל יטוקב 1888 תנשב דלונ

 ויבא םע יברה רצחל םיארונ םימיל עסונ היה ותודליב

 .םיזע םימשר ול וראשנ וז הפוקתמו ,רוכבה ויחאו

 ךישמה םש ,הניול עיגה הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב

 תנשב .ליטסקט -- ותחפשמ תרוסמב רבעש רחסמב
 םוחנ ,וסיג םע דחיב םש דסיו הימולוקב בשיתה 1

 דחא היהש ליטסקטל ינוטיס רחסמ תיב ,ל'ז רגנימרפ

 דחיב ל"גה ודסי 1930 תנשב ךרעב .ריעב םילודגהמ

 ץיבורוה רדנסכלאו רטיב בקעי ,לקנרפ םלושמ םע

 ירחוס לש יקשמה םסוסיבל תובר עייסש ירחסמ קנב

 .ריעה

 1933 תנשב ולצא הרבגתה ץראב בשיתהל הפיאשה

 אישה הגש התואב .הינמרגב ןוטלשל רלטיה תילע םע

 .הצרא הלע ריעצה גוזהו הריכבה ותב תא

 .ונוהמ הב עיקשהל לחה ףאו ץראב רקיב 1935 תנשב

 שיחהל טילחה ,1938 תנשב הצרא הלע וגב םגו רחאמ

 ףא עבקנ .הימולקב ויקסע לוסחב להו ותיילע תא

 .1939 רבוטקוא -- הילעה ךיראת

 חרואב ותינכת תא םישגהל ונממ ענמ המחלמה ץורפ
 תסינכ םויבו זיתוינכת תא לטיב אל ךא .ןגרואמו רדוסמ

 וסיג תחפשמו ותחפשמ םע דחיב בזע ןילופל םיסורה

 ,הינמורל -- שומר'צה לע רשגה ךרד -- ןילופ תא

 ןאכ .הצרא 26.2.40 םויב ועיגה םישדח השמח רחאלו

 -יעפ בצק תא טיאה ךא ,הישעתל הנפו הפיחב בשיתה

 .ליגר היה הילא תילכלכה ותול

 תופוכתהו תוכוראה ויתוחישבו ותחפשמל רסמתה

 תורייעב םיידוהיה םייחה תא ראתמ היה וידכנ םע

 .םניאו ויהש ןילופ

 .הפיחב 1965 תנשב 77 ליגב רטפנ

 .ה.ב.צ.נ.ת

7 
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 םילעמונה רכזול

 םואבור'יב |ה'יתהתהמפ
 ריאמו היתב לש םנב ,םואבנריב (יתמ) והיתתמ מ"גס

 .םימיה תשש תמחלמב לפנ ,ונריע יאצוי ,םואבנריב

 יולימ ךותו המחלמה ץורפב סייוג ,יברק סייט ותויהב

 שירע-לאב ביואה חוכ לעמ ותסיט תעב עגפנ ודיקפת

 .הכרעמה ןמ דוע בש אלו

 ,שירעדלאל ל"ז יתמ לש וירוה ואצי ,תוברקה םותב
 .עגפנש סוטמה םע םנב לפנ ובש םוקמה תא תוארל

 רובשה אסכה , סוטמה ירבש תא ואר ,םוקמל םעיגהב

 יפקשממ תויכוכזה תא ואצמ םה .תורוזגה תועוצרה םע

 תולוחה ךותב םהל הלגתה עתפלו ...יתמ לש שמשה

 -ותכה םילמה .יתמ לש דיה-בתכ םע ךועמו לפוקמ קתפ

 ,םתוא הווילש דקפמה ךא ,םהל םירורב ויה אל וב תוב

 "!דובכה לכ,, .עזעדזהו וב לכתסה קתפה תא ותוארב

 לופי אלש דאמ בושח היהו רתויב ידוס קתפ והז ,רמא

 .ביואה ידיל

 ןיידע יתמ היה פוטמה םע ולפנב יכ ,רבתסה ןאכמ

 ויתוחוכ תיראשב גאד ,שאונה ובצמ ףא לעו הרכהב

 .םירצמה ידיל דחי ומע עיגי אלש קתפה תא איבחהל

 .ךורב ורכז אהי

 רומיריאמ
 אצוי) לאומש וירוהל ביבא-לתב 8.4.1940-ב דלונ

 םילעופה ינושאר לע הנמנו ץולחכ הצרא הלע ,הימולוק

 החפשמה הרבע ,ןטק דלי ודועב .רלקניו הבודו (אתאב

 רפסה תיבב םש דומלל ליחתה ריאמו הפיחב רוגל

 .ידוסיה

 ףתתשהו "ריעצה רמושה,, תעונתל ףרטצה 10 ליגמ
 םירנמסב ףתתשה ,םימיל .העונתה ייחב ליעפ ןפואב
 .רעונ ךירדמל היהו הביבוח תעבגב םיגוחו

. 

 םע ךלה ןוכיתה רפסה תיבב םידומילה רמג ירחא

 ףרטצה יאבצה ותוריש םותבו ,חנצומ ל"הנל ןיערג

 .םינש 8 ךשמב וב רבח היהו ןושחנ ץוביקל

 .רואיל -- ןב דלונ 6.11.62-בו ריאמ ןתחתה 22 ליגב

 ,ךוניחה דרשמב דובעל לחהו םילשוריל רבע םימיל
 .תירוביצ תוליעפל םג ויתותע תא שידקמ אוהש ךות

 תואמצעה םוי תוגיגח תדעו ירבח לע הנמנ ,רתיה ןיב

 תולועפ תא זכיר םישדוח ךשמבו ,הנידמה לש 20זה

 .םילשוריב "אתווצ,,ה ןודעומ

 םילשורי תיזחל סייוג םימיה תשש תמחלמ ץורפב
 .רלפקור ןואיסומ דיל ,ותרמשמ לע לפנ ןאכו

 םאו, :בוט-םש רוטקיוו ,תואירבה רש וילע בתכ
 -למ התיה אל 1967 ינוי תמחלמש תודע התיה השורד

 ,תוננוגתה תמחלמ אלא ,םיילאירוטירט םישוביכ תמח
 ןוחטיבו םולש התרטמש ,רורחשה תמחלמ לש הכשמה

 ..."ךכל תודע אוה םג ריאמ לש וביל היה ,לארשיל
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 רהעוודנל הירא
 יפכ ."יזוע,, היה יתרתחמה ויוניכו י"חלב ליעפ היה

 ,בוט רבחו זכורמ ,עונצ היה ,הימולוקמ דוע והונרכהש

 .תיטסינויזיורה העונתב  ליעפכ רכומ

 תרתחמה תעונתל וכרד תא אצמ ,הצרא ותולע םע
 .תוזעונ תולועפ המכו המכב ףתתשהו

 תרתחמ ימחול תצובק םע דחיב אצי 17.6.1946זב

 אבצה לש וחוכ יזוכירמ דחאב ףקיה-תבר הלבח תלועפל

 לש םירטקה יזוכירו הכאלמה יתב -- ץראב יטירבה

 ,יאבצ הפועת-הדש םיפקומה ,ןולובז קמעב תבכרה

 -ירב אבצ תוחוכ ונח םהבש ,קוקיזה יתבו אבצ ינסחמ

 .יברעה ןויגלהו םייט

 -שהלו םינקתמב לבחל היה םימחולה לש םדיקפת

 רשע דחא ךא ,הקלחב העצוב םנמא המישמה .םדימ

 .םהיניב רהעוודנל העראו םהייחב ומליש םימחול

 ונריע ןב לפנו ףתתשה הב הלועפה לע םיאלמ םיטרפ

 "סיסבל ונרזח אל, תרבוחב אוצמל רשפא

 רטסבד השמ

 28.12.48-ב לפנ ,25.2.21-ב דלונ

 ,"םינומלא םילייח,, יאנב בקעי לש ורפסב ,(י"חל יבתכ)

 רשא ינפב דמועה רבד ןיא,, וזמג יסוי לש ורמאמב ןכו

 .18.6.71 םויב "בירעמ,, ףסומב םסרופש "ןוצר

 רורב ריאמ ןחיא

 ולסכב ג"כב דלוג ,הלוגסו ןהכה קחצי ר"ד לש םנב

 תרוסמה חורב ויבא-יבא יכרב לע ךנחתנ ,הפיחב ח''פרת

 קדצל הפיאשהו ץראהו םעה תבהא ,תידיסחה-תיתדה

 תא ונייצ ,תמאל הפיאשהו הונעה ןכו ,וכוניח .יתרבח

 .ותורחבבו ותודליב וייח ךרדו ויפָא

 סייגתה ,ילאירה רפסה-תיבב וידומיל תא ומייס ירחא

 םש .היריבב ךכ-רחאו ה"ארה-רפכב תרישו ,ח''מלפל

 בער תתיבשב ,תיטירבה תשלובה ייוניעב הסנתנו רסאנ

 םיריסאה תויולפנתהב ,םוי 50 ךשמב תבש תתיבשבו

 ררחוש .םירחא םירוסיבו קוניצב ,םידוהיה לע םיברעה

 .1947 ינויב
 םידומילל ויתולילו וימי תא קליח ,תומוהמה ולחהשמ

 אלמ תורישל סייגתה שדוחכ ירחא .תיתחתה ריעב הנגהלו

 ברק-תולועפל אציו "ילמרכ,, תביטח לש םידודגה דחאב

 ץמואב ןייטצה ,ודקפמו וירבח ירבדל .לילגבו קמעב

 הדמעב ןורחאה וברקב .תונייטצה תואל עצוהו הרובגבו

 םירוסה דגנ דמע ,ןדריה-רמשמל ךרדב ,הדרי דיל תימדק

 ינש הרזחב םהילע ליטהו םידחא םירטמ ידכ דע וברקתהש

 -תנוכמ תא ןקתל ולמעב .םתוצצופתה ינפל די-ינומיר

 ח"שת זומתב 'ט םויב לפנו זגפב עגפנ הלקלקתנש היריה

 -שארב לארשי רבקל אבוה ,רעושמה יפל .(16.7.1948)

 .ינומלאכ ,אבצה יללח ןיב הניפ

 5.12.1971 ,הפיח

 ל"ז ה'זג ןגס
 .ביבא-לתב דלונ (ןייטשנזלפ) תיזג בקעי ר''ד ןגס

 םייס אוה .ןג-תמרב רוגל החפשמה הרבע ריעצ ותויהב

 -תיבב ןוכיתה ידומיל תא םילשהו ''הנבי,, רפסה-תיב תא

 ויבא .ימואל יתד ךוניח לביק .ביבא-לתב "ןילטייצ,, רפס

 םידבועה תורדתסה ריכזמ היה ל'ז ןייטשנזלפ השמ

 .ןג-תמרב תימואלה
 -ותעב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב דמל האופר

 זאמו םינש שולש ינפל םייס םידומילה תא .תימדקאה הד

 .תובר תולועפב ףתתשהו יאבצ אפורכ תריש

 .יניס ןופצב ,ב"לשת טבשב ז"י ,יעיבר םויב לפנ



 רבד ףוס

 .ונינפלש המישמה לדוג תארי ינפמ המדקה ונבתכ אל

 רוביצ חילש ותואכ ונמצע תא ונשגרה יכ ,דחכנ אל

 לא -- שערנו שגרג ,םעפנו דחפנ ,שעממ ינעה --
 הרכז תא חיצנהל -- השודקה ,הארונה המישמה לומ

 ,ונלש ריע אלא ,ריע םתס אלו ! המלש תידוהי ריע לש

 אלו .ונקבאנ ,ונחמש ,ונמשנ ; ונייחו ונלדג ,ונדלונ הב

 .ונמדמ םד ונרשבמ רשב אלא ,םידוהי םתס

 ,ל"ז לקיב המלש ןנוחמה רפוסה ,לוגדה ונריע ןב
 ארקו הימולוק ידוהי לש םרכזל תיתורפס הטרדנא םיקה

 תוקמעתה ידכ ךות םלוא ,"ןדיי טימ טָאטש א,, הל

 רמולו תכל קיחרהל רשפא ,תפסונו תרזוח הייהתו

 א, אלא ,"ןדיי טימ טַאטש א, קר אל התיה וזש
 ימוחת לכב ואולמו םלוע הז היה יכ /!ןדיי טימ טלעוו

 .םייחה

 םלוע קיתעהל -- םיהדמה ןויסנה ינפב ונדמענ הגהו

 ! ? ןכתיה !תובוצקו תודודמ תורוש ךותל הז םלש

 בקעי תעלות ,הנטק הלמנ התואל ,המוד רבדה המל

 ךרד תרבכ ותאשל ,קנע עלס הבג לע סימעהל תצלאנה

 .ודעיל ואיבהלו

 ונממש רוקמהו םיאבה תורודל ןורכזה וניה ,הז דעי

 הלא ינש קרו ,השודקה הבוחה איה -- אשמה ךשמנ
 יוייצה םע דדומתהל ,זיעהל ץמואה תא ונב וכסנש

 .רמגומה לע ךרבל רבכ רשפא יכ דע הכאלמב תושעלו

 המ לכו ונישעש המ לכ יכ ,ונל ריהנו רורב ,תאז םע

 ורתונש "תומש,, קר ,םיב הפיט אלא וניא ,ונלעפש

 קר ,םימלועל דחכנו ברחנש ססותו ינוגסס ,רישע םלועמ

 לע ולעוהו וטקולש תיקנע הפירש ךותמ רפא יריגרג

 .ונבל םדב בתכה

 הנחבא ךות ,הרודס תיצמת ארוקל רוסמל ידכ ונלמע

 ונייה ךכב םג םלוא ,האשונו היגוס ,רחואמו םדקומל
 תולבגמה ינפמ ,היה ןתינש המ וליפא תוצמלמ םיקוחר

 .םוקמו ןמז לש

 םימיה ירבד

 תא םיללוגמה םיקרפל השדקוה הבורמ בל תמושת
 ןה ,םידוהיה .ייח תניחבמ הימולוק לש הימי תורוק

 י"ע הבתכנש ריעה ידוהי תודלות לש הפיקמה הריקסב

 שימרק .י רייד לש ורוביחב ןהו רבלג .נ רי"'ד ןוירוטסיהה
 .האושה תפוקת לע

 ךא ,ידמל םילבגומ ונייה הלא םיקרפב םג םנמא

 ירבד לע העידיו גשומ תונקהל ידכ הב היד םתעירי

 ידוהי בושיי הב םקרתהל לחהש זאמ ,ונריע לש הימי

 לש םירדוקה הימיב ונריע ינב לש םהיתורוק לעו

 .האושה

 ןיבש הפוקתל תדחוימ בל תמושת הבסוה ,ןכ ומכ

 וניינב בורו וניינמ בור רשאב ,םלועה תומחלמ יתש

 וייח לש האובבכ הזה קרפה תא אצמי ונלש רודה לש

 -ארה ,ןורכזה ירפס ינש ןיב ןוזיאה רפוש ןדיד ןודנבו

 .ונינפלש הזו ,שידייב רואל אציש "יימָאלַאק סקנפ" ןוש

 רוביצו הרבח

 לש םייתרבחה םייחה תא המ תדימב ףקשל וניסנ

 רשאב ,;תויניצר תולבגימ ולגתנ ןאכו -- ונריע ידוהי

 ןידב ,רפוסש המו ,רמאנש המו ,וניתורוקממ ונילד

 .רפסמה לש הייארה תיוזמו תוירקמה ןמ הברה עפשויש

 הדימה תומאב טוקנלו תוצמל ונלדתשה ,ןכ יפ לע ףא

 ריבס ןוזיא תעיבק ךות. תויביטקיבוא לש .תויברימה

 ריאשהל אלו ,התיהש תואיצמה ןיבל יוצמה רמוחה ןיב

 לש רוויעה ובל תורירשל םירבדה בצמ תא הלילח

 תיתרבח העפות םוש לע ונחספ אל .ירקמה לרוגה

 ונטעמה אל ,והשלכ עדימ הילע רסמנש הדימב ,תירוביצ

 ונטופיש בטימ יפל ונלעפ .םרוג םוש יבגל ונזרפה אלו

 .וננופצמו

 ריעה לש הנקויד
 תורחו הריציה שפוח לש ןורקעב םיקבד ונתויהב

 והשלכ םתוח ונריע ינפ לע עיבטהל וניסנ אל הבשחמה

 ךכ םושמ הנה .ןאכלו ןאכל םייטננימוד יפוא יוק לש

 וליפא םיתעל ,הז אשונב תונוש תוכרעה ארוקה אצמי

 ,הזמ -- םידיסח לש ריעכ הימולוק תייאר .תורתוס

 היהש קפס ןיא .הזמ -- םיינוליח לש ריעכ התשיפתו

 -שומ בתוכה לש ותייאר ךא ,דחי םג םינווגה ינשמ הב

 .ותייווהמ יאדווב תעפ

 -לופהמ םיוק הלא יא תולעהל ונידיב הלע הז תמועל
 םירועישב יכ םא ,ימוי םויה ייווההו יממעה רולק

 .םיעונצ

 תורפסו תוברת

 ןכש ,הזה םוחתב דואמ םיחפוקמ ונאצי ,ברה ונרעצל

 םייתוברתהּו םיינחורה הייח תא תצקמב ולו ריכהש ימ
 ויה םיבר המו ,הרצוא היה לודג המ רכוז ,ונריע לש

 םיררושמו םירפוס ;תעפושה הלש הריציה תוניעמ

 תורפסה לש חרזמה לתוכל ועיגהש םהמ ,דובכ הב ונניק

 אלש רשפא יא ,ונקלח תא תוושהלו ךכב רכזיהל .תידוהיה

 תוביס המכ ויה .הז קרפב ונתולד תא רעצב תוארל

 אובל הלוכי הז ןיממ תירוקמ המורתש יעבט .רבדל
 םהידיב קפיס הארנכ הלע אלש ,הלוגס ידיחימ קר

 .ונלש לעפמל תידוחייה םתמורתו םקלח תא שידקהל



 ןמזה ימרוגש ירה ,םיזוגג תורוקמ יוצימל רשא
 .ונירכועב ויה העיריה תולבגמו

 הלואגל ןושארהו דובעישל ןורחאה -- ונלש רודה

 םרוגל היהנ ןמזה םע קבאמהש ,ןאכמ .טעמתמו ...ךלוה

 -בח המכ ,הייארהו .ונלש םילוקישה לכב הלעמב ןושאר

 ,וגנלש רפסה ןעמל םהיצמאמ בטיממ ושידקהש םיר

 ורטפנ רשאב ,רומגו םלש ותוארל ברה וננובאדל וכז אל
 ...המוציעב הכאלמה הדועב

 האושב םיפסנה רכז

 רכזו די ןיאש ךכב םג התצמתנ האושה לש תויגרטה

 ,ויחא לש ותרובק תא עדי אל שיא תניחבב ,םיפסנל

 ןורכזה ירפס םיווהמ הלא תוביסנב .'וכו ,וינב ,וירוה

 םיתורח הב ,הבצמ ןימכ האושה רחאל רואל ואציש

 ,יצאנה ררוצה ידיב וחצרנש םישודקה לש םהיתומש

 האלמל ידכו וז השודק הרטמל םוקמ וגדחיי ונא ףא

 םה רשאב ריעה ינב לכל רפסה תדעו התנפ ,יוארכ

 ונרעצל .ופסנש םהיריקי לש םהיתומש תא ועידויש ,םש

 - ריעה ידוהימ ןטק קלחב המישרה תמכתסמ ,ברה

 רכז לכ רתונ אל םיברלש ,תונבומ תוביסמ תאזו

 ...דירשו

 תונומת

 םיפונ ;םיעוריא תרכזה לש ןיינעה תבשחה ךותמ

 -רעמה ירבחו רפסה תדעו הכסח אל "ןיעב ןיע,, תויומדו

 ךותב ןבולישו רבעהמ תונומת זכרל ידכ ץמאמ לכ תכ

 דחוימ ןויצל הייואר הז רשקהב .םימיאתמה רפסה יקרפ

 ביצקהש שטיוד (ולס) המלש ונריע ןב לש ותמורת

 .רפסל וסנכוהש תונומתהמ רכינ קלח ירוקמה ופסואמ

 לכב אלש ,הז ןודנב םירוסיחה םג וניניעמ ומלענ אל

 ,םישנאה תומש תא תוהזלו רתאל היה ןתינ םוקמ

 ונתושרל דמע אלש ינפמ ,אל םירחא ונייוצ םידחא

 -תסמ היה םיתעלו ,תורשפא לכ ןאכ תוצמל שורדה ןמזה

 .תואצות ילב הזכ ץמאמ םיי

 הדות תרכה

 ישנא תריצי ירפ הניא רואל ותאצוהו רפסה 'תנכה

 תיביטקלוק המורת לכה ךס אלא ,הדמולמ הווצמ
 דחא לכ .ונוממו ותלוכי ,וגמזמ ןתנש ,םלש רוביצ לש

 םידחא ,רתוי םידחא --- ותנבה יפל וא ויתויורשפא יפל

 הנח תורבגה תא ריכזהְל ונגוצרב וז תונמדזהבו תוחפ

 ,רפסל ריינה תא ומרתש (רקה) רבהניוו הנחו דנייפרדל

 תובידנ לש הדימ וליגש "הרדח ריינ ילעפמ,, תא ומכ

 -- ןיטאינס הנכשה ריעהמ רלפ ןבואר ונדידי תרזעו

 .הכרעהה לע םלוכ ואובי

 םלשנ אלו םת
 ,םירקיה ונריע ינב

 הכאלמה תא ונישעש וליפא בושחל םירמייתמ ונא ןיא

 תומלש ללכב ןכתיתש תעדה לע םילעמ ונניאו המלש
 .יםלשג אלו םת,, תניחבב ולּוכ וניה יכ ,הז ןיעכ לעפמב

 רשפאש תונורסחלו תוערגמל םיעדומ ונחנא ,הזמ רתוי
 אוה ,ונישעש המ ךא ,םשו הפ םהב לקתיהלו אוצמל
 םג .םינותנה םיאנתְּב וילא עיגהל ונלוכיש ברימה

 םירבד וננתסי לב ,םייניע עָבשב לכה .ונקדבו ונדפקה

 לכב םאו תואיגשו םימגפ ויהיו אלש ,הרושכ םניאש
 .שארמ םכתחילס תא םישקבמ ונירה ,הלאכ ואצמת תאז

 הדועת ,ועדונ אל תורבק לע דע-לגכ הז רפס אהי
 ופסינש םירוהטהו םישודקה וניריקי לש םלוע-ןורכזל

 .םיאבה תורודל םיחקלו הבשחמל רוקמו ,האושב

 ךרועה םכלש

 .ש .מ



 םיניינעה ןכות

 רפסה תדעו / חצנל רוכול
 . רורב .י .א ריד / היטוקופ תריב הימולוק
 : רבלג .מ .נ ר"ד / הימולוקב םידוחיה תודלות
 ןמצוש יכדרמ / תודיסחב .םאו ריע הימולוק

 20"ה האמה ףס לע : רעש

 . רורב .י .א ר"ד / ילרטסואה טנמלרפל תוריחבב
 . שוברבליז .י .ד / םיתילטל רייחיבב הנושארה התיבשה

 היצילגב ינויצ זכרמ -- הימולוק =
 .  ןמריוש .א / תינויצה העונתה תישארב
 ןרוקלזה לאכימ / תינויצה הלועפה תפונת
 רזל-ןריאמ םחנמ / הימולוקב םינושארה םינויצה
 ןירוח הדוהי / תינויצה המשגהה ינושאר
 . רבואש קרמ רייד / בור היה ינויצה הנחמל

 תידרחה תודהיה
 טאר השמ / הימולוקב תידרחה תודהיה

 . .  רדפ ריאמ / לודגה תסנכה תיב +
 'ץיבודיוד .ד 'גניא / םיקיתע תסנכ יתב
 טאר השמ / הליהקה ינבר
 ןמדייז .א .י / םידמלמו םירדח
 רורב .י א ריד / ילש םירדחה
 לקיב המלש / טאר שריה
 (רצלמ .ש) .לקיב .ש )/ (לגוק) ץנרקנזור קיבוו דמלמה
 2 ₪ .ג .ל / דמלמ לאקזחי

 תונורמז

 . .ג ל / "הקלקול,,ה לע תיממע העבצה
 . ןמריוש .א / 1910-ב ןיסולכוא דקפמ
 בינישיקב תוערפה יטילפל הרזע
 לקיב .ש / יאתבש ןב ילדיי לע המקנה
 יול .ג / תבשב לחש יאמב ןושאר
 הנושארה םלועה-תמחלמל דע םיקנבה תמישר
 ו . יול .ג / הימולוקב יקסדוסליפ לשרמ
 , לול 5 / ןילופ תלשממ שאר לצא תידוהיה תחלשמה
 --% ינלופה םייסל תונושארה תוריחבה
 שינה .מ / בוטולבזב םורגופה
 . הנשל-הקדובולס יגורה
 ; ןמריוש י/ הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב
 . ןמדייז .א .י / הנושארה םלועה תמחלמב ןורחאה בלשה

 הרבחו הלכלכ : רעש

 רורב 5 ,א ר"ד / תוידוהי תוסנרפ

 ןיד-יכרוע ,הימולוקב םיאפורה
 . רלזיימ ןתנ / ץיבורוה תשורחה-תיב

 תויטילופ תועונתו תוגלפמ

 רעלעה יבצ ר"ד / הפנע תינויצ תוליעפ
 ןמדנל דוד / תידוהיה הדובעה תעונת

 ןרטש ףסוי / תוינויצ-ללכ רעונ תויורדתסה
 רזייוו ףסוי רייד / "ינויצה רעונה,,ב יתעונת יווה
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 .- .- .-  רנקירב .י / "אביקע,, רעונה תדוגא

 .0. .- +. .1 3 / ר"תיב תעונת

 .0 5 . - . .  םואבלטייט קחצי / "ץולחה, תעונת
 (דנייפרדל) ןדימע ריאמ ,(ץנרמופ) ןרמ לאומש / הימולוקב יריעצה רמושה,,

 ,0.0 0.0. . רגניז השמ / "הינודרוג,, תעונת
 ןמדנל דוד / לאמש ןויצ-ילעופ
 . רטכש ךונח / יילחרזמה , תורדתסה

 רדפ ריאמ / יחרזמ יריעצ
 . ןיש .מ / לארשי תדוגא
 רלזיימ ןתנ / הימולוקב םידוהי םיטסינומוק
 תומחלמה יתש ןיבש הפוקתב רוביצ ינקסע

. 4 . . 

 םיסופיט ,םישיא ,תויומד : רעש

 . רבלג .נ רייד / ןייטשנטכיל ללה יר גייהרה
 טאר השמ / סיקלמש והילדג ברה
 ןייש רשיפ באז / ואל ףסוי לארשי 'ר ג"הרה
 . .  .ק .פ / קהנזור המלש רייד
 ןרוקזלה לעבלמ / קהנזור רייד לש םיששה ולבויל הביסמ
 ₪ . .ה .ו / רבוו קחצי 'ר דיגמה
 .0. 0 0. . .ה ו / ךיירטשנטור לשיפ רייד
 .ק .פ / םולבלגניר םייח
 . שינה ריאמ / שיביוט לבייל
 .ה .ו / ררה ףסוי
 .ח .י / טרבלג םרה ריאמ רייד
 00% 4000 ג 5;  .ש 5 / סלוה תרבג
 ..- .- ..ש .י / רטיב בקעי
 ₪ 4 ריהנ .א .מ רד / ןמרלק םירפא יר
 . -.- . . ןמריוש בקעי / ךבסורג לאומש השמ
 0.000 0. ..ה ו / שירפ וינוב ריד
 , +. 3 גל / רוש ,ל.ש ריד
 . .  .  דיישקרמ ,מ .י . סיומש המלש קחצי
 =. א עב ב .ש / ךנרג רדנסכלא
 = ה . | .ש .ד / רוחב-יברה
 וינומ .ש / ךילדר-רפייל ריאמ
 .ג .ל / גרוונורג לדנמ םחנמ
 . .ה .ו / רכאז ריאמ
 .ג .ל / ןופלד השמ
 / . ןמריוש \ י / פורט לטומ
 יש .מ / "יחומ אנ ריפפ,, -- רוויעה הנוח
 . .ה .ו / רוכיש ליתבש
 . .ג .ל / יאטוט היסנו לאומש

 רולקלופו יווה : רעש

 . .ג .ל / םינולגעו םימ יבאוש
 רורב .י .א / תודיח ,תוחידב ,םיקחשמ
 , סירוי .ש .א / ילש תובוחרה
 . לקיב המלש רד / םיגגזה בוחרמ שיאה

 ו . ןיילק םהרבא ר"ד / ריעב תבש
 . -.- -. .  זיש .מ / לארשי יגח וגגח דציכ
 .0 32 < + אש מ / רודיבו יוליב

 ךוניחו תוברת : רעש

 .ה .ו / "יולה,, תדוגא
 ןיילק םהרבא רייד / רגנאמ לש ותציחמב
 . רגנאמ קיציא / (ריש) תבכרה תנחתב
 / ץייו בייל / ץרפ .ל .י ש"ע הירפסה
 ןיילק .א רייד / רגנאמ קיציאו רריצפט ףסוי

. . . 

24 
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 רפס-יתב

 248 0020020000 0.0 60 60. ץינירקזרנכייצ הינוד / הקבוריפש

 2520000200 0.0 0.0.0 רזיווו ףסוי ר"ד / תיתכלממה היסנמיגב םידוהי

 2570000000 00060 0 * סרה ףסוי / הימולוקב טרופסה ייח

 ןבכרוחו האוש : רעש

 268 0000005000 0.0. .  שימרק ףסוי ר''ד / הביבסהו הימולוק ידוהי תאוש

 319 0.0.0 0.0 0... . לאומש ןב והילא / זעונה רוביגה -- רברפש יכדרמ

 320 000.00. 0.0... גרבנזור הקנאלב / תוומה ךאלמ לומ תוקיר םיידיב

 3210000000 050 050 0.0 + הניר .ש .א / תובצמה תא רקע ברה

 3220000000 050 0.0 60. ןייטשנלוו סקמ ר"ד / וטיגב םילוחה-תיב

 3250020000 060 0.0 0 יי רצינש יבצ / תוומלצ איגמ םידה

 3310000000 0020050000 0.0 '0 + גה בקעי / הייפכ תודובע

 332 0. 0. - . - . . דלפטרב הירא הדוהי / ןורחאה םמוי דע םתדל םינמאנ

 200- ,ש 2" אי שה של ₪ . .  . רדואש לדנמ / היצקאהמ ידיחי לוצינ

 434-0074 4% ₪ 3 ; רקהה רבהנייוו הנח / היצנגילטניאה ברקב היצקאה

 336 0020020000 500.0 0.0 . 0 + לניופרדל היזדנא / תוומה ףס לע

 3370000200 0.0 0.0 0.0. + רדפ הנשושו והיעשי / לרוגה תועתלמ ןיב

 346 0000000 0.0 0. 0. .  ןמפואק-יקסבסרק .פ םירמ / הימולוק וטיגב םודלי

 האושב םיפפנה רכזל

 349 .- . - . .   (שידייב ביתכה יפל ומשרנ תומשה) 'ב-'א יפל םיפסנה תמישר

 3... . 0.0 0.0 *- . *  םואבלטייט קחצי / הימולוק "אצוי ןוגרא

 3720000000 00 080 0.0 .- ןמצוש .מ / 1970 תנשב הימולוק

 (יִבד'א יפל ,המחלמה ירחא ורטפנש ריעה ינב תמישר) םירדענ רפכזל

 378 0000000000. 0.0 0.0 . רזל .ד / לקיב המלש ריד

 3790000000 0.0. . רב -י .א / ליז רווארב לאכימ יבר

 3800000000 000050000. . 2 .ק / (ןיקריצ) ןמדייז הכלימ

 3810000000. 060 0.0. . ירסיק ירוא / רידנ םדא -- "רחס-רוחש,

 3820000000 0000500500. 0.0. רוב 2 .א / רחס קחצי

 3840000000 00.00.00 0.0.0 ג י / ןייטשנזלפ השמ

 3840000000 0000000. .) ןרק לאקזחי / טאר השמ

 3500000000 006000 80 4 4; < 5 - = ךלברג ל / גינק השמ

 406: +4 הש ₪ ₪ שרש צ . .  .י / רווארב קחצי ריד
 36 0400400 או כ הא אל ב . ןרטש םירפא רייד / דיישקרמ לדנמ בקעי
 3890000000... . .  םואבנזור-זורמ והילא ריד
 3890000000 0.0 0.0 . 0 .  רבואש .מ רייד / רמרק קירנה רייד
 3900000000 00000.0. 00 0. ל .מ / סקל םולש
 3910000000... 0. 0. סירוי לאומש םהרבא ריד
 3920000000 00000 שב. ב... . שינה ריאמ
 3920000000... . . - (רכומש) רלברג יול
 3930000000... 0.00 ר"הנ והילא השמ ריד
 3930000000 060060 0.0: ב .ל / ןמגרב םחנמ קחצי

 םילפונה רכזל

 3940000000 ב0000. 0 0 0. םואבנריב והיתתמ
 3940000000 בע ג... 0. רומ ריאמ
 395 0000000000 00.00.0000 . . 0 0 רהעוודנל הירא
 3950000000 ב0000. 00 0.0: לורב ריאמ ןתיא
 30000000 שרר שה א הא ₪6 הש 06 0% 4 9  ל"] תיוג לנס

 396--397 0000000000 0000000000 0.0 0. לפד ףופ
 398-400 2000000000 00060060: . ) . םינינעה ןכות






